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RESUMO
Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo analisar a percepção dos professores
de matemática atuantes na disciplina de Seminário Integrado (SI) da rede estadual de ensino
de Caxias do Sul com relação à sua formação, tanto inicial quanto continuada, para conduzir
esta disciplina. Inicialmente, propõe uma reflexão a respeito da proposta de reestruturação
curricular do ensino Médio realizada no estado a partir de 2012, tendo como referência o
documento legal da proposta e os referenciais teóricos por ela citados, além de dois livros
organizados por Azevedo e Reis (2013 e 2014). Em seguida, discorre sobre a formação de
professores da educação básica, tendo como aporte os documentos legais que tratam das
Diretrizes Curriculares Nacionais de formação de professores da educação básica e as
Diretrizes Curriculares para os cursos de Matemática, para bacharelado e licenciatura. Além
disso, destaca-se a importância dos momentos de formação continuada como ferramenta
para atualização de conceitos, reflexão e investigação da prática pedagógica docente. Para o
desenvolvimento da pesquisa, realizou-se uma pesquisa qualitativa tendo como referência
Bauer e Gaskell (2012) e Fiorentini e Lorenzato (2006). O primeiro passo da coleta de dados
foi desenvolvido com a 4ª Coordenadoria Regional da Educação, por meio da aplicação de
um questionário com perguntas sobre a reforma curricular. Em seguida, realizou-se
entrevistas semiestruturadas com oito coordenadores pedagógicos e com nove professores
de matemática, que ministram a disciplina de Seminário Integrado, de oito escolas da rede
pública estadual da cidade de Caxias do Sul. Os dados foram analisados à luz dos referenciais
teóricos abordados e evidenciaram que a formação inicial da maioria dos professores
entrevistados teve pouca contribuição para sua docência na disciplina de Seminário Integrado,
que esses professores atuam há pouco tempo com essa disciplina e que apenas um desses
professores participou dos eventos de formação específicos para Seminário Integrado
promovidos pelo estado. Também, verificou-se que o desenvolvimento de um trabalho na
perspectiva interdisciplinar, conforme versa a proposta do Seminário Integrado, está sendo
dificultado devido a uma complexidade de causas, dentre elas: a falta de colaboração dos
demais professores da escola, o despreparo dos professores do Ensino Médio, a falta de
estrutura das escolas, entre outros condicionantes vinculados à prática pedagógica. Acreditase que os professores formados em instituições de ensino superior com projeto de curso
reformulados de acordo com as diretrizes curriculares estabelecidas em Brasil (2015) terão
melhores condições de ministrar a disciplina de SI, visto que a pesquisa e a
interdisciplinaridade no novo currículo de curso de licenciatura são mais desenvolvidas se
comparada à proposta da Resolução anterior. Além disso, os momentos de formação
continuada se tornam importantes para difundir as mudanças curriculares promovidas, de

modo que mais momentos de discussão sobre a proposta da disciplina de SI devem ser
promovidos para todos os professores que atuam no Ensino Médio.

Palavras-chave: Ensino Médio Politécnico. Formação de professores. Seminário Integrado.

ABSTRACT
This final paper has as an objective analyze the perceptions of the mathematics’ teachers
working on the Integrate Seminar of the State school system of Caxias do Sul related to their
formation, both initial and continuing, to conduct this discipline. Initially, it´s proposed a
reflection about the curricular reconstruction of the high school, held in the state from 2012
having as reference the legal document of proposals and the theoretical references mentioned
by it, besides two books organized by Azevedo and Reis (2013 and 2014). After that discusses
about the formation of the basic education of the teachers, having as a contribution the legal
documents about the National Curriculum Guidelines of the teacher’s formation in basic
education and the Curriculum Guidelines for mathematic courses, for bachelor and graduation.
In addition, the importance of the continuous formation moments is highlighted as a tool for
updating concepts, reflection and investigation of teaching pedagogical practices. For the
research development, it was conductive a qualitative research having as reference Bauer and
Gaskell (2012), Fiorentini, and Lorenzato (2006). The first step of the data collect was
developed with the 4th Regional Coordination of Education, through a questionnaire with open
questions about the curriculum reform. After that, semi structured interviews were conducted
with eight pedagogical coordinators and nine mathematical professors, who minister the
discipline of Integrate Seminary of eight schools of the state public network of the Caxias do
Sul city. The data were analyzed grounded in the theoretical references and showed that the
majority of the interviewed professors have not significant contribute to their teaching in the
Integrate Seminary discipline, that this teachers work recently with this discipline and just one
of those professors has participated of the events of specific formation to Integrate Seminar
promoted by State. Also were verified the development of a work in an interdisciplinary
perspective, as shown in the proposal of Integrate Seminar, it is being difficulted by the
complexity of causes, among them: the lack of collaboration of the school teachers, the
unprepared high school teachers, the lack of school structure, among other constraints linked
to the pedagogical practices. Believe that teachers graduated from higher education
institutions with reformulated courses project, according to the curriculum guidelines
established in Brazil (2015), will have better conditions to minister the IS discipline, since the
research and the interdisciplinarity in the new graduation course proposed are more developed
if compared to the previous proposal Resolution. Besides that, the continuing education
moments are really important to spread the proposed curriculum changes, so that more
moments of discussion about the proposal of the IS discipline should be promoted for all the
high school teachers.
Keywords: Polytechnic High School. Teacher’s Formation. Integrate Seminar.
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1

INTRODUÇÃO

O Ensino Médio no Brasil vem apresentando, durante muitos anos, elevados índices
de reprovação e evasão escolar, associados a um baixo desempenho dos alunos em testes
nacionais de avaliação e a uma qualidade de ensino insuficiente nesta etapa da educação
básica (MOEHLECKE, 2012). Esta situação tem sido objeto de preocupação, pois dificulta a
universalização desta etapa de ensino (BARROS; FISCHER, 2012). A partir do cenário
nacional, inicia-se no Rio Grande do Sul, no ano de 2012, sob a forma de política pública, um
projeto de reestruturação curricular do Ensino Médio.
Com a reestruturação do Ensino Médio no estado, uma nova disciplina surge na
organização curricular desta etapa da educação básica: Seminários Integrados ou Seminários
Integradores (SI). Essa disciplina constitui-se por “espaços planejados, integrados por
professores e alunos, a serem realizados desde o primeiro ano e em complexidade crescente"
onde são desenvolvidos projetos e trabalhos que contemplam desde a introdução ao método
científico até a construção de projetos de pesquisa elaborados com temas de interesse dos
alunos, sob a orientação do professor (SCHEIN; LEITE, 2014, p.1).
Além disso, o documento oficial da proposta, intitulado “Proposta Pedagógica para o
Ensino Médio Politécnico e Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio – 20112014”(PPEMP), afirma que o SI é a parte teórica e instrumental do novo currículo que procura
viabilizar e efetivar o Ensino Médio Politécnico nas escolas da rede pública estadual, pois é o
principal responsável pela integração das diferentes áreas do conhecimento previstas nos
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Linguagens, Matemática, Ciências
da Natureza e Ciências Humanas). Sob esta perspectiva, coloca, ainda, que se pretende
formar sujeitos cada vez mais críticos e reflexivos, capazes de melhor compreender e
transformar a realidade que os cerca. O documento afirma, também, que esta disciplina pode
ser ministrada por qualquer professor de uma das áreas do conhecimento.
Algumas pesquisas1 relacionadas à implantação da PPEMP já foram realizadas,
porém focadas em verificar se a proposta inicial atingiu seus objetivos e de que maneira ela
foi implementada. Em nenhum caso foi avaliada a percepção do professor de matemática
atuante nesta disciplina frente a nova proposta curricular, mais especificamente, com relação
à sua formação para conduzir a disciplina e trabalhar com projetos de pesquisa. Por este

1Entre

as pesquisas mencionadas pode-se citar a Dissertação de Mestrado de Angela Maria PaciniSchu
(UFRGS/2015) intitulada “Ensino Médio Politécnico e a relação dos alunos com o saber”, a Dissertação
de Mestrado de Átila de Macedo Maia (UFSM/2015) intitulada “Ensino Médio no RS: desafios e
possibilidades”, a dissertação de Rejane Conceição Silveira da Silva (FURG/2013) intitulado “Reforma
do Ensino Médio: percepção de docentes de matemática”, o Trabalho de Conclusão de Curso de Lucas
Balthazar Leite (UFRGS/2014) intitulado “Seminários integrados: um estudo de caso sobre sua
implementação”, o Trabalho de Conclusão de Curso de Fabiana Cristina Staub Cacuri (UFRGS/2014)
intitulado “A implantação do ‘Ensino Médio Politécnico’ no Rio Grande do Sul: um estudo de caso”.
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motivo, surge o questionamento no qual se baseia esta pesquisa: o professor de matemática,
que atua no SI, sente-se preparado para ministrar esta disciplina a partir de sua formação
inicial e/ou continuada?
Sabe-se que a formação do professor não termina ao concluir sua graduação,
aperfeiçoamento, mestrado, doutorado, ou qualquer outro nível de ensino. A formação do
professor é um processo contínuo, que apenas dá seu primeiro passo na formação inicial.
Nessa perspectiva, a formação seja inicial e/ou continuada deve alavancar a construção dos
saberes docentes de maneira a articular os saberes já formalizados aos que estão em
processo de construção por parte do professor, de forma a vincular os conhecimentos
adquiridos no processo de formação com sua prática docente e sua experiência de vida
(ALBUQUERQUE; GONTIJO, 2013).
No caso da docência na disciplina de Seminário Integrado, é importante que o
professor de matemática esteja preparado para enfrentar o desafio de trabalhar com os
projetos integradores. Este preparo é fundamental para que os alunos possam efetivar a
construção do seu próprio conhecimento e, também, para que ocorra a integração entre as
diferentes áreas do conhecimento. Torna-se importante, neste processo, que momentos de
formação continuada sejam realizados como meio de viabilizar o preparo deste professor de
SI, pois, como expõe Vasconcellos (2005), o professor precisa do referencial teórico para
orientá-lo no desenvolvimento da sua prática pedagógica.
Junta-se a isso uma motivação pessoal para a realização da pesquisa, baseada em
minha experiência como docente durante a realização da disciplina de Estágio Curricular
Obrigatório no Ensino Médio e também, nas observações em sala de aula que antecederam
ao estágio. Nessas observações, tive a oportunidade de assistir a uma aula de SI regida por
um professor de história, na qual os alunos desenvolveram atividades relacionadas a outras
disciplinas, inclusive matemática, que, a meu ver, não apresentavam relação com a proposta
da disciplina de SI. Por ocasião do estágio, fui questionada pela orientadora como eram
realizadas as avaliações em relação ao SI, sendo que este compunha o conceito final do
componente curricular de matemática. Verifiquei que havia certo desconforto por parte dos
professores de matemática ao serem questionados sobre as aulas de SI. Apenas obtive a
informação de que esta avaliação era realizada de acordo com o desempenho do aluno na
disciplina de SI, de modo que não pude perceber inicialmente uma integração real entre as
disciplinas, sendo este um dos objetivos da PPEMP.
Portanto, objetiva-se, nessa pesquisa, analisar como os professores de matemática,
atuantes na disciplina de Seminário Integrado da rede estadual de ensino de Caxias do Sul,
percebem sua formação para conduzir esta disciplina, no intuito de buscar a voz dos
professores com relação à sua própria formação. A partir deste, foram formulados os
seguintes objetivos específicos:
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- Questionar se a formação inicial destes professores contribuiu para sua docência
com a pesquisa;
- Verificar se houve formação continuada para os professores atuantes nesta
disciplina;
- Verificar se a formação continuada proporcionada a estes professores atende a
necessidade levantada por eles;
- Relacionar as orientações repassadas pelo Estado para a condução da disciplina de
Seminário Integrado e a atuação do professor de matemática nesta disciplina.
Nesse contexto, o trabalho conta com a seguinte estrutura: no Capítulo 2, faz-se uma
breve exposição sobre as características do Ensino Médio no estado do Rio Grade do Sul,
apresentando-se um panorama desta etapa de ensino no estado antes da implantação da
proposta de governo e, também, as principais características dessa proposta; no Capítulo 3
discorre-se sobre a formação de professores, tanto inicial quanto continuada; no Capítulo 4,
expõe-se a metodologia de pesquisa utilizada para a realização deste trabalho, bem como os
procedimentos metodológicos utilizados para a coleta e análise dos dados; no capítulo
seguinte encontram-se os resultados e discussões acerca das entrevistas realizadas; e, no
último capítulo, apresentam-se as considerações sobre a pesquisa realizada com base nos
objetivos propostos.
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2

O ENSINO MÉDIO NO RIO GRANDE DO SUL

Nesse capítulo está proposto um breve relato sobre o cenário do Ensino Médio no
estado do Rio Grande do Sul, antes da reestruturação curricular realizada em 2012, baseado
em dados estatísticos e estudos realizados pela Secretaria da Educação do Rio Grande do
Sul (SEDUC/RS). Na sequência, trata-se sobre a Proposta Pedagógica para o Ensino Médio
Politécnico e de Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio – 2011-2014 (PPEMP) no
estado, apontando-se os aspectos legais, a estrutura da proposta e seus pressupostos
teóricos. Por fim, aborda-se a respeito da disciplina de Seminários Integrados, apresentando
a ementa e os objetivos da disciplina.

2.1

A SITUAÇÃO DO ENSINO MÉDIO NO ESTADO ANTES DA PROPOSTA DE
REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR

Observando os dados históricos referentes aos índices de aprovação, de reprovação
e de abandono do Ensino Médio no estado do Rio Grande do Sul divulgados, anualmente,
pela SEDUC/RS, principalmente no que diz respeito à escola pública, pode-se perceber um
quadro problemático de baixo desempenho escolar que tem gerado muitas discussões e
críticas a esta etapa de ensino (AZEVEDO, REIS, 2013).
De acordo com o documento da PPEMP, uma análise diagnóstica da situação do
Ensino Médio da rede estadual pública de ensino foi realizada, a partir dos dados levantados
no Censo Escolar da Educação Básica de 20102, e mostrou que a escolaridade líquida (idade
esperada para o Ensino Médio) é de apenas 53,1%. Além disso, o Censo Escolar da
Educação Básica de 2010 apresenta que a defasagem idade-série no Ensino Médio é de
30,5%, aproximadamente 109.000 jovens ainda frequentam o Ensino Fundamental. Ainda, foi
constatado um índice de reprovação de 21,7% no decorrer do Ensino Médio e uma taxa de
13% de especialmente no primeiro ano. Estes dados reforçam “a necessidade de priorizar o
trabalho pedagógico no Ensino Médio” (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p.5).
Um fragmento das pesquisas divulgadas pela SEDUC/RS pode ser observado na
Figura 1, que relaciona os índices de aprovação, de reprovação e de abandono no estado no
período de 2002 a 20113.

2

Fonte primária: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, portal
Educacenso, disponível em: http://censobasico.inep.gov.br/censobasico/#/.
3 Dados relativos às escolas estaduais utilizados como base para a implementação da proposta no
estado. Os índices referentes aos anos posteriores podem ser acessados no site da SEDUC/RS:
<http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/estatisticas.jsp?ACAO=acao1>.
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Gráfico 1 – Índices de aprovação, de reprovação e de abandono no Rio Grande do Sul

Fonte: AZEVEDO; REIS, p.27

A respeito destes dados Azevedo e Reis (2013, p.27) comentam que
O Ensino Médio apresenta um quadro crítico caracterizado por resultados
negativos e incapacidade para a garantia do direito à aprendizagem. Esse
nível de ensino não tem conseguido se efetivar como um espaço de
democratização do conhecimento, de fomento à formação cidadã e de
preparo para o mundo do trabalho e/ou para a continuação dos estudos.

Além disso, os autores expõem que uma das principais carências do Ensino Médio
tanto a nível estadual, quanto a nível federal, está relacionada ao acesso e permanência do
aluno na escola, bem como a garantia efetiva da aprendizagem. De acordo com Mosna (2013,
p. 234), um dos motivos apontados pela PPEMP para esta crise do Ensino Médio é decorrente
de um “paradigma tradicional de currículo propedêutico e de avaliação classificatória” que
permanece na escola e nos seus profissionais, embora não satisfaçam mais “às exigências
do nosso tempo”. Também, Azevedo e Reis (2013) apontam para o fato de que ainda
predomina o modelo de escola voltada para a educação “bancária”4, baseada na simples
transmissão de conhecimentos e com avaliações focadas na capacidade de memorização
dos alunos, fora de sintonia com as expectativas da juventude atual e sua necessidade de
inserção em um mundo do trabalho que têm sofrido mudanças desde o início do século XXI.
O perfil do jovem que ingressa no Ensino Médio também tem sofrido modificações nos
últimos anos e a bagagem social e cultural desses indivíduos está cada vez mais diversificada
(LEITE, 2014). Além disso, com o advento das tecnologias da informação e comunicação, o
jovem busca na escola acolhimento para seus desejos e necessidades imediatas (AZEVEDO;
REIS, 2013). Diante disso, torna-se necessário que as políticas educacionais acompanhem e

4

Para saber mais consultar Pedagogia do Oprimido, 1988, de Paulo Freire.

17
se adaptem ao desenvolvimento do público jovem do Ensino Médio, em consonância com o
que defende Silva (2013, p.54):
[...] partimos da ideia de que o ‘referente’ para pensar políticas e práticas para
o Ensino Médio são os sujeitos reais que o frequentam, suas diferenças, suas
singularidades, suas necessidades suas expectativas, seus projetos de
futuro.

Frente a esse diagnóstico, o Governo do estado do Rio Grande do Sul elaborou uma
proposta de reestruturação curricular para o Ensino Médio no final do ano de 2011. Tal
proposta, que será abordada nos próximos subcapítulos, foi implantada buscando, acima de
tudo, apresentar um Ensino Médio que “oportunize e se empenhe na construção de projetos
de vida pessoais e coletivos que garantam a inserção social e produtiva com cidadania” (RIO
GRANDE DO SUL, 2011, p.4).

2.2

A PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO MÉDIO NO ESTADO

A proposta pedagógica para o Ensino Médio nas escolas estaduais públicas foi
elaborada no final de 2011, levando em consideração o Plano de Governo para o estado do
Rio Grande do Sul para o período de 2011 a 2014, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB/1996) e a Resolução nº 2, homologada pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE) em 31 janeiro de 2012, que trata sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (DCNEM), e ficou intitulada de Proposta Pedagógica para o Ensino Médio Politécnico
e de Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio – 2011-2014 (PPEMP).
O documento oficial, Rio Grande do Sul (2011), explica que o processo de construção
da PPEMP foi coletivo e se estruturou em cinco etapas: escolar (1º), municipal (2º), regional
(3º), inter-regional (4º) e conferência estadual do Ensino Médio e da educação profissional
(5º). Após, foram elaborados o texto final e o regimento padrão para o Ensino Médio. A seguir,
estão descritas mais detalhadamente as etapas de elaboração da PPEMP tomando como
referência o cronograma descrito no próprio documento.
A primeira etapa ocorreu entre setembro e outubro de 2011 em todas as escolas de
Ensino Médio do estado e consistiu em encontros de formação para debate, aprofundamento
e ampliação da proposta, tendo o texto base da SEDUC/RS como referência. Nessas
reuniões, bem como em todas as demais reuniões que se seguiram, deveriam estar presentes
todos os segmentos da comunidade escolar: professores, funcionários, alunos, pais/mães
e/ou a comunidade em geral. Foram eleitos delegados para representar cada um dos
segmentos participantes de acordo com o número de pessoas presentes nas reuniões.
A segunda etapa, etapa municipal, ocorreu na segunda quinzena de outubro em um
encontro que reuniu todos os delegados escolhidos pelas escolas. Foi realizado um debate,
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aprofundamento e sistematização das contribuições levantadas na etapa anterior e foram
eleitos novos delegados para a próxima fase do processo.
A etapa regional ocorreu na primeira quinzena de novembro do mesmo ano, em cada
Coordenadoria Regional de Educação (CRE). O diferencial dessa etapa é que foram
elaborados textos contendo a sistematização do debate ocorrido. Mais uma vez foram eleitos
delegados para a próxima etapa.
A etapa seguinte foi a inter-regional. Ela ocorreu na segunda quinzena de novembro e
consistiu em reuniões inter-regionais de um conjunto de CREs escolhidas por proximidade
geográfica. Esta etapa foi coordenada pela SEDUC/RS com participação das CREs
envolvidas. Novamente, foram eleitos delegados para a próxima etapa.
A última etapa ocorreu em dezembro de 2011, em Porto Alegre (RS). Consistiu na
Conferência Estadual do Ensino Médio e da Educação Profissional, na qual participaram os
delegados elegidos na etapa anterior, além de representantes das universidades, dos setores
produtivos e de outras organizações governamentais e não-governamentais. Nesta
conferência, as contribuições acerca da proposta foram encerradas. No ano seguinte, foi
publicado pela SEDUC/RS o novo regimento padrão do Ensino Médio contemplando a
proposta de reestruturação curricular antes discutida.
Observa-se, pela organização das etapas de elaboração da PPEMP, que o processo
de construção da proposta foi coletivo e democrático, pois todos os segmentos da
comunidade escolar foram convidados a participar do processo.
O objetivo fundamental da proposta era “desenvolver um projeto educacional que
atenda às necessidades do mundo do trabalho, mas que tenha na sua centralidade o
indivíduo, a partir de uma proposta de formação integral” (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p.8).
Tal objetivo surgiu com o intuito de “reverter o alto índice de evasão escolar no Ensino Médio,
de reprovação e oportunizar a construção de projetos de vida pessoais e coletivos, garantindo
a inserção social e a cidadania” (MAIA, 2014, p.6).
Para tal, a PPEMP afirma que há a necessidade de que o
[...] ensino das áreas de conhecimento dialogue com o mundo do trabalho,
que interaja com as novas tecnologias, que supere a imobilidade de uma
gradeação curricular, a seletividade, a exclusão, e que, priorizando o
protagonismo do jovem, construa uma efetiva identidade para o Ensino
Médio. (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p.6).

Dentre as organizações curriculares em que se constitui a etapa final da educação
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básica no Rio Grande do Sul5, destaca-se o Ensino Médio Politécnico6. Esse apresenta uma
organização curricular que foi traçada buscando aproximar a prática educativa com o mundo
do trabalho e com as práticas sociais a partir dos referenciais teóricos do trabalho como
princípio educativo e da politecnia e dos referenciais metodológicos da pesquisa como
princípio pedagógico, dos Seminários Integrados e da avaliação emancipatória, além de
alguns princípios pedagógicos que integram o referencial teórico, dentre eles pode-se citar a
relação parte-totalidade, o reconhecimento de saberes, a relação teoria-prática e a
interdisciplinaridade, que na prática estão intimamente relacionados (FERREIRA, 2014).
De acordo com a proposta, essa aproximação se concretiza por meio da união de dois
grandes blocos curriculares: uma formação geral e uma parte diversificada, que são
explicados da seguinte forma:
Entende-se por formação geral (núcleo comum), um trabalho interdisciplinar
com as áreas de conhecimento com o objetivo de articular o conhecimento
universal sistematizado e contextualizado com as novas tecnologias, com
vistas à apropriação e integração com o mundo do trabalho.
Entende-se por parte diversificada (humana – tecnológica – politécnica), a
articulação das áreas do conhecimento, a partir de experiências e vivências,
com o mundo do trabalho, a qual apresente opções e possibilidades para
posterior formação profissional nos diversos setores da economia e do mundo
do trabalho. (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p.23).

A articulação destes dois blocos curriculares será realizada por meio de projetos de
pesquisa desenvolvidos na disciplina de SI, fazendo-se uso da interlocução, nos dois sentidos,
entre as áreas de conhecimento e os eixos transversais, oportunizando apropriação e
possibilidades do mundo do trabalho (RIO GRANDE DO SUL, 2011).
Cabe ressaltar que a carga horária dos estudos no Ensino Médio foi alterada de 2400
para 3000 horas, ficando distribuída conforme mostra a Tabela 1.
Tabela 1 – Distribuição da carga horária no Ensino Médio Politécnico
1º ano

2º ano

3º ano

Total

Formação Geral

750 h

500 h

250 h

1500 h

Parte Diversificada

250 h

500 h

750 h

1500 h

Total

1000 h

1000 h

1000 h

3000 h

Fonte: adaptado de RIO GRANDE DO SUL, 2011, p.32.

5

Segundo RIO GRANDE DO SUL (2011,p.10) a etapa final da educação básica no estado constitui-se
com as seguintes organizações curriculares: Ensino Médio Politécnico, Ensino Médio Curso Normal,
Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio (concomitante ou não) e Educação Profissional
Técnica de Ensino Médio subsequente. Todas as etapas contemplam o acesso nas modalidades:
educação de jovens e adultos, educação especial, a educação indígena, educação do campo,
educação de quilombolas e educação profissional.
6 Baseado na concepção da politecnia, constituindo-se na articulação das áreas de conhecimento e
suas tecnologias com os eixos: cultura, ciência, tecnologia e trabalho enquanto princípio educativo (RIO
GRANDE DO SUL, 2011, p.4)
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A PPEMP afirma, ainda, que essa distribuição de carga horária dos dois blocos não é
rígida, conforme se observa na passagem a seguir.
As proporções de distribuição das cargas horárias dos dois blocos, formação
geral e parte diversificada não são rígidas, permitindo aproximações quando
da elaboração e distribuição de carga horária pelas áreas de conhecimento
na matriz curricular que integra o Projeto Político Pedagógico da Escola. Essa
distribuição visa assegurar um processo de ensino e aprendizagem
contextualizado e interdisciplinar. (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p.23)

Como aporte para essas modificações, os pressupostos norteadores são baseados
pelas DCNEM, sendo que alguns desses pressupostos, já citados no decorrer desse texto,
têm destaque na proposta do estado do Rio Grande do Sul e serão abordados no decorrer
desse texto. São eles:
[...] II - trabalho e pesquisa como princípios educativos e pedagógicos,
respectivamente; [...] VIII - integração entre educação e as dimensões do
trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como base da proposta e do
desenvolvimento curricular. (BRASIL, 2013b, p.195).

O trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura são tomados como dimensões centrais
do processo de formação humana, segundo o mesmo documento, e suas concepções estão
definidas da seguinte forma:
§ 1º O trabalho é conceituado na sua perspectiva ontológica de transformação
da natureza, como realização inerente ao ser humano e como mediação no
processo de produção da sua existência. § 2º A ciência é conceituada como
o conjunto de conhecimentos sistematizados, produzidos socialmente ao
longo da história, na busca da compreensão e transformação da natureza e
da sociedade. § 3º A tecnologia é conceituada como a transformação da
ciência em força produtiva ou mediação do conhecimento científico e a
produção, marcada, desde sua origem, pelas relações sociais que a levaram
a ser produzida. § 4º A cultura é conceituada como o processo de produção
de expressões materiais, símbolos, representações e significados que
correspondem a valores éticos, políticos e estéticos que orientam as normas
de conduta de uma sociedade. (BRASIL, 2013 b, p. 195).

Ferreira (2014, p. 138) afirma que essas dimensões “posicionam-se como referenciais
para o currículo que construa um ensino situado no tempo e no espaço do século XXI”. Em
relação à PPEMP, a autora descreve que ela está constituída basicamente por um referencial
teórico e um referencial metodológico, que estão relacionados de modo que
O referencial teórico se concretiza no referencial metodológico que, por sua
vez, se operacionaliza com a implantação dos projetos de pesquisa
organizados no Seminário Integrado e com a avaliação emancipatória.
(FERREIRA, 2014, p. 139).

Nos próximos subcapítulos, descreve-se sucintamente os pressupostos do trabalho
enquanto princípio educativo e da pesquisa como princípio pedagógico, a fim de que se possa
melhor compreender a PPEMP. Por fim, discorre-se sobre a disciplina de SI, destacando seus
objetivos e, também, a forma de avaliação adotada.
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2.2.1

Trabalho como princípio educativo

Todas as ações que o ser humano desenvolve para garantir sua sobrevivência são
reconhecidas como trabalho (SAVIANI, 1989). O trabalho, assim caracterizado, torna-se
responsável pela formação humana e pela constituição da sociedade na medida em que,
através do mesmo, os seres humanos “produzem conhecimento, se desenvolvem e
consolidam sua concepção de mundo, conformam as consciências, viabilizando a
convivência, transformam a natureza construindo a sociedade e fazem história”. (RIO
GRANDE DO SUL, 2011, p.13)
Nesse processo de produção de conhecimento mediado pelo trabalho outra dimensão
pode ser observada: a da ciência. Segundo Ramos (2009, p.4), a dimensão da ciência está
diretamente relacionada à dimensão do trabalho na medida em que
A ciência [...] nada mais é do que os conhecimentos produzidos pela
humanidade em processos mediados pelo trabalho, pela ação humana, que
se tornam legitimados socialmente como conhecimentos válidos porque
explicam a realidade e possibilita a intervenção sobre ela. Portanto, trabalho
e ciência formam uma unidade, uma vez que o ser humano foi produzindo
conhecimentos à medida que foi interagindo com a realidade, com natureza,
e se apropriando. A ação humana é, então, ação produtora de
conhecimentos.

Ainda, não se pode deixar de citar a dimensão da cultura nos processos formativos.
De acordo com Frigotto et al. (2005, p.35), a cultura diz respeito ao padrão de “comportamento
dos indivíduos na sociedade” e a “expressão da organização político-econômica dessa
sociedade” e os autores afirmam, ainda, que
[...] a cultura deve ser compreendida no seu sentido mais amplo possível, ou
seja, como a articulação entre o conjunto de representações e
comportamentos e o processo dinâmico de socialização, constituindo o modo
de vida de uma população determinada. Portanto, cultura é o processo de
produção de símbolos, de representações, de significados e, ao mesmo
tempo, prática constituinte e constituída do/pelo tecido social. (FRIGOTTO et
al., 2005, p.35).

É sob essa concepção de trabalho, ciência e cultura que se norteia a PPEMP ao utilizar
o trabalho como princípio educativo e afirma que, reconhecer o trabalho como princípio
educativo significa “reconhecer que os projetos pedagógicos de cada época expressam as
necessidades educativas determinadas pelas formas de organizar a produção e a vida social”
(RIO GRANDE DO SUL, 2011, p.13).
Em relação ao trabalho como princípio educativo, Ramos (2009, p.4) afirma que
Compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência e cultura significa
compreender o trabalho como princípio educativo, o que não se confunde
com o “aprender fazendo”, nem é sinônimo de formar para o exercício do
trabalho. Considerar o trabalho como princípio educativo equivale dizer que
o ser humano é produtor de sua realidade e, por isto, se apropria dela e pode
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transformá-la. Equivale dizer, ainda, que nós somos sujeitos de nossa história
e de nossa realidade.

A PPEMP afirma que o trabalho como princípio educativo é uma demanda que advém
das mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho, principalmente devido à
instabilidade e dinamicidade causadas pela produção científica e pela tecnologia. A proposta
ponta que essas mudanças fazem com que o trabalho, antes psicofísico, seja substituído pelo
trabalho intelectual e que a escola tem um papel fundamental visto que “sua função precípua
é ensinar a compreender a realidade a partir do domínio da teoria e do método científico” e
“desenvolver consciências críticas capazes de [...] organizar-se para construir a possibilidade
histórica de emancipação humana” (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p. 13-14). Dessa forma, o
documento destaca que a intelectualização das competências passa a ser o eixo central da
formação.
Nesse contexto, a “clássica concepção de politecnia é retomada” (Idem, p,14)). De
acordo com a PPEMP, a politecnia é compreendida como o domínio intelectual da técnica e,
nas palavras de Saviani (1989, p.17), “a noção de politecnia diz respeito ao domínio dos
fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho
produtivo moderno”. Na organização do Ensino Médio politécnico, a politecnia se constitui
[...] na articulação das áreas de conhecimento e suas tecnologias com os
eixos: cultura, ciência, tecnologia e trabalho enquanto princípio educativo [...]
na perspectiva de que a apropriação e a construção de conhecimento
embasam e promovem a inserção social da cidadania. (RIO GRANDE DO
SUL, 2011, p. 4-10).

De acordo com Ferreira (2014), uma reflexão histórica sobre o trabalho como princípio
educativo pode fazer com que ele possa ser melhor compreendido, pois
[...] permitirá que a relação entre a escola e o mundo do trabalho não se
restrinja a uma interpretação, rasa e grosseira, de preparação de mão de obra
barata para o mercado de trabalho, mas que se traduza numa educação
emancipatória, na qual o ensino seja uma provocação para a construção de
conhecimento pelas aprendizagens que nascem da resolução de problemas.
O processo educativo assim constituído viabiliza escolhas mais qualificadas,
tanto do ponto de vista individual quanto do coletivo. (FERREIRA, 2014, p.
139).

Outro pressuposto a ser destacado é o da pesquisa como princípio pedagógico, que
será abordado na sequência deste texto.

2.2.2

Pesquisa como princípio pedagógico

As novas gerações de adolescentes apresentam, como característica marcante, a
curiosidade por conhecer e transformar o mundo (MAIA; TOMAZETTI, 2014). Para tal, é
necessário compreender-se no mundo e construir sua atuação visando à transformação da
realidade próxima e a mais coletiva, considerando a sua necessidade e a dos demais. Nesse
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contexto, a pesquisa é o processo que, integrado ao cotidiano da escola, garante a
apropriação adequada da realidade, assim como projeta possibilidades de intervenção. (RIO
GRANDE DO SUL, 2011).
A PPEMP tem a pesquisa como um princípio pedagógico, pois afirma que “a pesquisa
pedagogicamente estruturada possibilita a construção de novos conhecimentos e a formação
de sujeitos pesquisadores, críticos e reflexivos” (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p.21). Além
disso, as DCNEM afirmam que
É necessário que a pesquisa como princípio pedagógico esteja presente em
toda a educação escolar dos que vivem/viverão do próprio trabalho. Ela
instiga o estudante no sentido da curiosidade em direção ao mundo que o
cerca, gera inquietude, possibilitando que o estudante possa ser protagonista
na busca de informações e de saberes, quer sejam do senso comum,
escolares ou científicos. Essa atitude de inquietação diante da realidade
potencializada pela pesquisa, quando despertada no Ensino Médio, contribui
para que o sujeito possa, individual e coletivamente, formular questões de
investigação e buscar respostas em um processo autônomo de
(re)construção de conhecimentos. (BRASIL, 2013b, p. 218)

Nesse sentido, o papel que o professor assume ao trabalhar com a pesquisa como
princípio pedagógico vai além do simples fornecimento de informações para o estudante, visto
que estas informações estão amplamente difundidas nos meios de comunicação; mas, sim,
desenvolver no estudante a capacidade de pesquisa, para que ele possa buscar e
(re)construir conhecimentos (BRASIL, 2013a).
Jélvez (2013, p.130-131) pontua dois aspectos que acredita ser relevantes sobre a
pesquisa como princípio pedagógico:
O primeiro aspecto é perceber que a pesquisa contribui com o
desenvolvimento da atitude científica e dos processos cognitivos complexos
dos educandos [...] consolidando sua autonomia intelectual e atitude
científica. [...] o segundo aspecto consiste em entender de maneira
transversal a pesquisa, as contextualidades e a interdisciplinaridade.

Os dois aspectos também podem ser observados nas DCNEM homologadas em 2012.
Em relação ao primeiro ponto, as DCNEM afirmam que a pesquisa desenvolve no estudante
uma postura científica, colaborando para o desenvolvimento dos processos cognitivos desse
estudante ao propiciar condições de
[...] ao longo da vida, interpretar, analisar, criticar, refletir, rejeitar ideias
fechadas, aprender, buscar soluções e propor alternativas, potencializadas
pela investigação e pela responsabilidade ética assumida diante das
questões políticas, sociais, culturais e econômicas. (BRASIL, 2013b, p. 218)

Já o segundo ponto está relacionado ao fato de que a pesquisa deve estar associada
[...]
ao
desenvolvimento
de
projetos
contextualizados
e
interdisciplinares/articuladores de saberes [...] Se a pesquisa e os projetos
objetivarem, também, conhecimentos para atuação na comunidade, terão
maior relevância, além de seu forte sentido ético-social. (BRASIL, 2013b, p.
218)
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De acordo com BRASIL (2013a, p. 35-36) a pesquisa como princípio pedagógico está
vinculada ao trabalho como princípio educativo, pois
[...] contribui para a construção da autonomia intelectual do educando e para
uma formação orientada pela busca de compreensão e soluções para as
questões teóricas e práticas da vida cotidiana dos sujeitos trabalhadores.
Afinal, formar integralmente os educandos implica não só que estes
aprendam o significado e o sentido das ciências, das tecnologias, das práticas
culturais etc., mas é preciso fundamentalmente formar as pessoas para
produzirem novos conhecimentos, compreender e transformar o mundo em
que se vive.

Nesse sentido, a PPEMP acredita que os projetos vivenciais desenvolvidos no Ensino
Médio contemplam o desenvolvimento dessa postura pesquisadora e investigativa nos
estudantes.
A seguir, discorre-se sobre o Seminário Integrado, espaço no qual serão
desenvolvidos os projetos de pesquisa embasados nos princípios até aqui discutidos.

2.2.3

Seminário integrado (SI)

Contemplado no Regimento Padrão do Ensino Médio Politécnico, citado na
organização curricular das escolas, o trabalho com a pesquisa deve ser desenvolvido através
da Pesquisa Pedagogicamente Estruturada e praticado através de Projeto Vivencial. Este
Projeto Vivencial será elaborado no espaço denominado de Seminário Integrado, sob a
mediação de um professor, fazendo a interlocução com as áreas do conhecimento e os eixos
transversais (RIO GRANDE DO SUL, 2012).
Os Seminários Integrados constituem-se em espaços planejados, integrados
por professores e alunos, a serem realizados desde o primeiro ano e em
complexidade crescente. Organizam o planejamento, a execução e a
avaliação de todo o projeto político-pedagógico, de forma coletiva,
incentivando a cooperação, a solidariedade e o protagonismo do jovem
adulto[...] constituindo-se em espaços de comunicação, socialização,
planejamento e avaliação das vivências e práticas do curso. (RIO GRANDE
DO SUL, 2011, p.23).

O SI é a parte teórica e instrumental que procura viabilizar e efetivar o Ensino Médio
Politécnico nas escolas da rede pública estadual. No decorrer das aulas, busca-se
desenvolver atividades de introdução à metodologia científica, onde se trabalha as definições
e os conceitos, bem como as fases do processo metodológico, culminando na produção de
trabalhos e projetos de pesquisa, a fim de proporcionar a construção do conhecimento pelos
próprios alunos, sob a mediação de um professor (SCHEIN; LEITE, 2014). E as autoras
complementam que
Nesses projetos os alunos, com orientação do professor, escolhem temas de
interesse coletivo a fim de realizar uma pesquisa, bem como são trabalhados
aspectos de metodologia de pesquisa que proporcionem aos alunos uma
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efetiva iniciação científica. Essa nova metodologia de ensino requer que o
aluno, para além de adquirir determinadas informações e desenvolver
habilidades para realizar certas tarefas, aprenda a aprender em um processo
contínuo e motivador de conhecimento. (Idem, p.1).

Além disso, Ferreira (2014) assinala a importância da elaboração de projetos de
pesquisa que partam de uma realidade de vida, a fim de que o aluno possa construir vínculos
significativos com seu cotidiano. Com este intuito, a autora afirma que os temas a serem
escolhidos pelos alunos devem estar embasados nos campos de estudos das áreas do
conhecimento, e, para tal,
As disciplinas, previamente organizadas no seu planejamento para o
desenvolvimento dos projetos, se agregam para o aporte de conhecimento
das áreas específicas. Assim, abordam e fornecem o suporte na formulação,
aplicação e seleção de hipóteses e alternativas para a resolução do problema
selecionado nos projetos de pesquisa dos alunos [...]. Trata-se, nesse caso,
de identificar, para além de especificidades das disciplinas, as possibilidades
de articulação e mesmo de aplicação do conhecimento em mais de um
campo, superando a estrutura do currículo por disciplinas para, de forma mais
ampliada, definir os objetos de estudos das áreas de conhecimento e suas
relações. (FERREIRA, 2014, p.140)

O SI pode ser organizado, segundo Maia (2015, p.49)
[...] por Eixos Cognitivos construídos com os alunos, podendo abranger áreas
como: cultura, tecnologia e trabalho, infraestrutura, solidariedade,
organização social, etc. A partir de Eixos Temáticos Transversais, como: meio
ambiente; esporte e lazer; direitos humanos; cultura e artes; cultura digital;
comunicação e uso de mídias; prevenção e formação de saúde; investigação
no campo das ciências da natureza; educação; economia e áreas de
produção; por linhas de pesquisa, e, ainda, o SI pode organizar-se a partir de
Eixos Produtivos, tais como: relações de trabalho; Biodiversidade;
Sustentabilidade e entre outros.

O papel do professor articulador do SI durante o desenvolvimento do projeto de
pesquisa do aluno é acompanhá-lo e incentivá-lo à pesquisa, buscando sempre a condução
da pesquisa sob um olhar crítico e sob uma perspectiva interdisciplinar (MAIA, 2014).
Consoante a isso, Mosna (2013) discorre que
De acordo com a proposta, o professor desse espaço tem um papel de
estimulador e mediador do conhecimento do aluno; ele, ao mesmo tempo em
que precisa fazer as intervenções pedagógicas necessárias para que a
aprendizagem aconteça, tem de despertar no aluno o desejo do saber, ou
seja, em vez de cobrar respostas o tempo todo o professor deve estimular o
aluno a fazer-se indagações e buscar as respostas. Esse é o objetivo da
pesquisa. (MOSNA, 2013, p.235)

Em concordância, Ferreira (2014, p.177) propõe três características para o perfil do
professor de SI, que são:
a. Preferencialmente com a disposição para aprender e ensinar os
procedimentos de elaboração de projeto de pesquisa;
b. Capacidade e disposição de articulação e monitoramento de projetos;
c. Visão de interdisciplinaridade e de pesquisa como princípio pedagógico.
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De acordo com a PPEMP, a interdisciplinaridade tem sua origem embasada no
“diálogo das disciplinas, no qual a comunicação é instrumento de interação com o objetivo de
desvelar a realidade” (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p. 19). Afirma, ainda, que ao ser utilizado
como uma estratégia metodológica, o trabalho interdisciplinar
[...]viabiliza o estudo de temáticas transversalizadas, o qual alia a teoria e
prática, tendo sua concretude por meio de ações pedagógicas integradoras.
Tem como objetivo, numa visão dialética, integrar as áreas de conhecimento
e o mundo do trabalho. (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p. 19)

A fim de promover a interdisciplinaridade é destinado um percentual da carga horária
de um professor de cada área do conhecimento para acompanhar o desenvolvimento dos
projetos produzidos nos Seminários Integrados (RIO GRANDE DO SUL, 2011). Além disso, a
coordenação dos trabalhos não será apenas de uma área do conhecimento, devendo existir,
portanto, uma rotatividade de professores das diferentes áreas.
A coordenação dos trabalhos, que organiza a elaboração de projetos, por
dentro dos seminários integrados, será de responsabilidade do coletivo dos
professores, e entre eles será deliberada e designada, considerando a
necessária integração e diálogo entre as áreas de conhecimento para a
execução dos mesmos. Além disso, o exercício da coordenação desses
trabalhos, sob a forma rotativa, oportunizará que todos se apropriem e
compartilhem do processo de construção coletiva da organização curricular.
(RIO GRANDE DO SUL, 2011, p.24).

Para a construção coletiva dessa organização curricular, Ferreira (2014) aponta para
três movimentos necessários aos professores para viabilizar a aprendizagem: organização do
conhecimento – princípios e conceitos das áreas de conhecimento; apropriação do contexto
do aluno e da escola; e aprendizagem pela aplicação do conhecimento na resolução de
problemas. O primeiro envolve três etapas de planejamento e organização do ensino:
Os professores desenvolvem roteiros para organizar os componentes
curriculares e das áreas de conhecimento, elencando seus conceitos básicos
e fundantes e seus objetos de estudos, que, por sua aplicação na resolução
de problemas, permitem construir o significado do conhecimento [...]. Essas
etapas são responsáveis pela organização do ensino, ou seja, pela
organização prévia dos conhecimentos e dos conceitos [...], apresentados em
forma de temáticas ou linhas de pesquisa para a construção dos projetos de
pesquisa. (FERREIRA, 2014, p. 141)

O segundo movimento está relacionado o planejamento que os professores
desenvolverão a fim de organizar as temáticas em sintonia com a realidade, o contexto e o
interesse dos alunos.
Conhecer a realidade e o contexto de vida do aluno é de suma importância
para a organização do currículo da escola. Essa aproximação considera o
interesse do aluno – que está no seu contexto, na sua família, no seu território
social; o significado do conhecimento – que é construído pela aprendizagem;
e a possibilidade de aplicação do conhecimento na sua realidade. [...] é
fundamental que a visão dos educadores resulte na apresentação de
temáticas com opções de projetos de pesquisa caracterizados pela
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superação do senso comum ou do conhecimento empírico para explicar ou
mudar a realidade. (Idem, p. 142-143)

Em relação ao terceiro movimento, a autora afirma que ele é responsável por colocar
em operação e concretizar o referencial teórico por meio da
[...] articulação dos conhecimentos formais com os sociais, sempre sob a
perspectiva da construção do conhecimento pelo aluno, que por sua vez se
traduz em aprendizagem, essência da aplicação do conhecimento. Nesse
contexto, aprendizagem significa explicar e criticar a realidade, além de
construir possibilidades de mudá-la utilizando-se de novos conhecimentos. A
aprendizagem se concretiza por meio do desenvolvimento dos projetos de
pesquisa, com a resolução de problema derivado da vida ou nela
contextualizado. (Ibidem, p.143)

Com estes movimentos, segundo a autora, tem-se uma organização do currículo
escolar também em três etapas: organização do ensino, aprofundamento do conhecimento e
aplicação do conhecimento; que concorrem para um planejamento da prática pedagógica
visando a efetiva apropriação do conhecimento pelo aluno.
Essa apropriação do conhecimento será avaliada, de acordo com a PPEMP, na
perspectiva da avaliação emancipatória. Referente à avaliação emancipatória, Ferreira (2014)
expõe que esse tipo de avaliação é mais adequado para um ensino contextualizado, em
concordância com a PPEMP, e que ela tem a finalidade de
[...] diagnosticar avanços e dificuldades, para selecionar novas intervenções,
para agir, questionando e retomando passos do ensino, em termos de
alternativas a serem selecionadas. [...] prioriza a consciência crítica, a
autocrítica, o autoconhecimento, investindo na autoria, no protagonismo e
emancipação dos sujeitos. (FERREIRA, 2014, p.201).

Além disso, nas palavras de Azevedo e Reis, a avaliação emancipatória
[...] compreende processo e produto como dois elementos indissociáveis.
Reconhece a importância do sujeito no processo de aprendizagem, não como
um reprodutor, mas como o próprio centro da produção de conhecimento;
coloca o sujeito como parâmetro de si mesmo no que diz respeito ao seu
desenvolvimento. Caracteriza o ensino e a aprendizagem como processos
interligados, indissociáveis, e de uma caminhada conjunta especialmente no
que diz respeito às relações docente-discente. (AZEVEDO; REIS, 2014, p.38)

Essa avaliação tem por resultado um parecer descritivo, que é expressa em forma de
conceitos: construção satisfatória da aprendizagem, construção parcial da aprendizagem e
construção restrita da aprendizagem, conforme orienta o Regimento Padrão do Ensino Médio
no estado; e, considera o resultado do processo de aprendizagem do aluno e não apenas a
confirmação de que ele, teoricamente, tenha aprendido um determinado conteúdo
(FERREIRA, 2014).
De acordo com o exposto até o momento, o professor mediador de SI apresenta um
papel fundamental no desenvolvimento dos projetos de pesquisa desenvolvido pelos
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estudantes. Nesse sentido, convém discorrer a respeito da formação, tanto inicial, quanto
continuada desses professores e é sobre isso que trata o próximo capítulo.
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3

FORMAÇÃO DE PROFESSORES

A PPEMP, ao estabelecer a disciplina de SI como um espaço de desenvolvimento de
projetos de pesquisa interdisciplinares, faz com que o professor dessa disciplina exerça um
trabalho não apenas focado no seu conhecimento específico, conforme se pode verificar na
própria proposta da disciplina já discorrida anteriormente. De acordo com a PPEMP e nas
palavras de Kuenzer (2013, p. 93-94), o professor
[...] deverá promover situações em que seus alunos transitem do senso
comum para o comportamento científico. Para tanto, ao professor não basta
conhecer o conteúdo específico de sua área; ele deverá ser capaz de
transpô-lo para situações educativas, para o que deverá conhecer os modos
como se dá a aprendizagem em cada etapa do desenvolvimento humano, as
formas de organizar o processo de aprendizagem e os procedimentos
metodológicos próprios de cada conteúdo. Para que esse tipo de formação
seja possível, ela precisa ocorrer, no mínimo, em cursos de graduação em
instituições que articulem diversos campos do conhecimento e atividade
investigativa, de modo a assegurar formação interdisciplinar complementada
por formação em pesquisa.

Sob essa perspectiva, apresenta-se nessa seção uma breve reflexão sobre a
legislação vigente a âmbito nacional sobre a formação inicial e continuada de professores,
relacionando quais as competências e habilidades que o professor de matemática
desenvolveu a partir de sua formação inicial para o trabalho com a pesquisa e com a
interdisciplinaridade e quais são as contribuições da formação continuada para este professor.
Entende-se que a formação do professor, tanto inicial quanto continuada, é elemento
de grande importância para o desenvolvimento e desempenho profissional docente e, nas
palavras de Albuquerque e Gontijo (2013, p.78),
[...] exerce grande influência na percepção, construção e organização de
diversos saberes docentes, que, de forma conjunta, se manifestarão no ato
de ensinar, ou seja, no fazer docente em seu cotidiano. A formação docente
não é a única responsável pela construção do saber profissional, mas se
apresenta como constituinte indispensável, uma vez que o conhecimento
profissional não poderia se sistematizar, consistentemente, na ausência de
processos de formação.

Em relação à legislação, a formação inicial e continuada em nível superior para os
profissionais do magistério para a Educação Básica é regulamentada pela Resolução nº 2 de
1° de julho de 2015 (BRASIL, 2015). Por ainda estar em processo de implementação7, será
apresentada nessa seção também a Resolução n° 1 de 18 de fevereiro de 2002 (BRASIL,
2002), fundamentada nos Pareceres CNE/CP 9/2001 e 27/2001, que trata das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível
superior, curso de licenciatura, de graduação plena que, apesar de revogada, reflete a

7

De acordo com o documento oficial (BRASIL, 2015), o prazo para os cursos de formação se adaptar
à Resolução é de dois anos.
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formação dos professores pesquisados. Sobre a formação específica do professor de
matemática, seu aporte legal está fixado na Resolução n° 3 de 18 de fevereiro de 2003
(BRASIL, 2003), que estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Matemática,
tanto para bacharelado como para licenciatura, de acordo com o exposto no Parecer
CNE/CES 1.302/2001.

3.1

FORMAÇÃO INICIAL

A Resolução que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação
plena (BRASIL, 2002) instituiu os princípios norteadores da formação de professores para
atuarem nas diferentes etapas e modalidades da educação básica, de modo que fosse
considerado:
I - a competência como concepção nuclear na orientação do curso;
II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro
professor [...];
III - a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma
vez que ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a
ação, como compreender o processo de construção do conhecimento.
(BRASIL, 2002, art. 3°, grifo nosso).

Para tal, os projetos pedagógicos dos cursos de formação de professores deveriam
considerar, quando da sua elaboração:
I - as competências referentes ao comprometimento com os valores
inspiradores da sociedade democrática;
II - as competências referentes à com preensão do papel social da escola;
III - as competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem
socializados, aos seus significados em diferentes contextos e sua articulação
interdisciplinar;
IV – as competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico;
V - as competências referentes ao conhecimento de processos de
investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica;
VI – as competências referentes ao gerenciamento
desenvolvimento profissional. (BRASIL, 2002, art.6°).

do

próprio

Brasil (2002) também indicava como um dos eixos orientadores da organização
curricular dos cursos de formação de professores, de acordo com o art.11°, a “articulação
entre disciplinaridade e interdisciplinaridade”, com o intuito de que o futuro professor pudesse
ter contato não só com a sua disciplina específica, mas, também, articulá-la com as demais
áreas do conhecimento.
Assim, nota-se que em Brasil (2002) a pesquisa foi instituída no processo formativo
com um princípio de aperfeiçoamento da prática pedagógica, de modo a melhorar a prática
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docente do futuro professor por meio do exercício constante de reflexão sobre a sua prática
cujo foco principal fosse “o próprio processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos
escolares na educação básica” (BRASIL, 2001a, p.35). Acrescenta, ainda:
[...] a pesquisa (ou investigação) que se desenvolve no âmbito do trabalho de
professor refere-se, antes de mais nada, a uma atitude cotidiana de busca de
compreensão dos processos de aprendizagem e desenvolvimento de seus
alunos e à autonomia na interpretação da realidade e dos conhecimentos que
constituem seus objetos de ensino. (BRASIL, 2001a, p.35).

Desse modo, verifica-se que a pesquisa se refere à compreensão do trabalho docente
por parte do professor e não ao desenvolvimento da pesquisa diretamente com os alunos,
conforme propõe-se trabalhar no SI. Já a interdisciplinaridade deveria ser inserida na
formação inicial com o intuito de oferecer uma formação mais ampla, abrangente,
“favorecendo o desenvolvimento de propostas de trabalho interdisciplinar” (BRASIL, 2001a,
p.47) e, com isso, concordando com uma das propostas do SI no que diz respeito ao trabalho
interdisciplinar.
Já a Resolução n° 2 de 2015 (BRASIL, 2015), em relação à formação dos profissionais
do magistério, define que
A formação de profissionais do magistério deve assegurar a base comum
nacional, pautada pela concepção de educação como processo
emancipatório e permanente, bem como pelo reconhecimento da
especificidade do trabalho docente, que conduz à práxis como expressão da
articulação entre teoria e prática e à exigência de que se leve em conta a
realidade dos ambientes das instituições educativas da educação básica e da
profissão. (BRASIL, 2015, art.5°)

E tem alguns de seus objetivos definidos de modo a conduzir o egresso
I – à integração e interdisciplinaridade curricular, dando significado e
relevância aos conhecimentos e vivência da realidade social e cultural,
consoantes às exigências da educação básica e da educação superior para
o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho;
II - à construção do conhecimento, valorizando a pesquisa e a extensão
como princípios pedagógicos essenciais ao exercício e aprimoramento do
profissional do magistério e ao aperfeiçoamento da prática educativa.
IV - às dinâmicas pedagógicas que contribuam para o exercício profissional
e o desenvolvimento do profissional do magistério por meio de visão ampla
do processo formativo [...], possibilitando as condições para o exercício do
pensamento crítico, a resolução de problemas, o trabalho coletivo e
interdisciplinar, a criatividade, a inovação, a liderança e a autonomia.
(BRASIL, 2015, art. 5°, grifo nosso).

Deste modo, pode-se perceber que, desde a sua formação, o professor deve ter
contato com a interdisciplinaridade e com a pesquisa, de forma a ter condições de trabalhar
com estas questões em sua prática pedagógica futura, em consonância com a PPEMP.
Além disso, Brasil (2015) define que o egresso do curso de licenciatura estará apto,
entre outros, a:
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IV - dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens teórico
- metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e adequada às
diferentes fases do desenvolvimento humano.
XII - utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de
conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre
a própria prática e a discussão e disseminação desses conhecimentos.
(BRASIL, 2015, art. 8°, grifo nosso).

Com base nestes itens do artigo 8°, espera-se que o futuro professor, a partir da sua
formação inicial, tenha condições de realizar uma abordagem interdisciplinar de seu conteúdo
específico e, além disso, esteja apto a utilizar instrumentos de pesquisa para a construção de
conhecimentos científicos, facilitando, assim, sua atuação docente na disciplina de SI.
Quanto a esses tópicos, as Diretrizes Curriculares para os cursos de Matemática
estabelecem, dentre as competências e habilidades que se deve promover no futuro
professor, que ele deve estar apto a:
- estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento;
- trabalhar na interface da Matemática com outros campos de saber;
- perceber a prática docente de Matemática como um processo dinâmico,
carregado de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde
novos conhecimentos são gerados e modificados continuamente. (BRASIL,
2001b, p.4)

Em relação ao trabalho com projetos, a formação inicial deve abordá-la em questões
relacionadas à iniciação à docência, que deve abranger, entre outras características, o
“desenvolvimento, execução, acompanhamento e avaliação de projetos educacionais,
incluindo o uso de tecnologias educacionais e diferentes recursos e estratégias didáticopedagógicas” (BRASIL, 2015, art. 7°). Dessa forma, o egresso terá melhores condições de
executar as atividades previstas no parágrafo único do art.10°:
As atividades do magistério também compreendem a atuação e participação
na organização e gestão de sistemas de educação básica e suas instituições
de ensino, englobando:
I - planejamento, desenvolvimento, coordenação, acompanhamento e
avaliação de projetos, do ensino, das dinâmicas pedagógicas e experiências
educativas;
II - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico das áreas
específicas e do campo educacional. (BRASIL, 2015, art. 10°).

Além disso, as Diretrizes Curriculares para os cursos de Matemática abordam que o
professor de matemática deve ter a capacidade de “contribuir para a realização de projetos
coletivos dentro da escola básica” (BRASIL, 2001b, p.4).
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3.2

FORMAÇÃO CONTINUADA
Segundo Brasil (2015), o termo “formação continuada” tem sido utilizado para se referir

ao processo de desenvolvimento profissional dos professores do magistério. Alferes e
Mainardes (2011) afirmam que a concepção e finalidades da formação continuada têm sofrido
muitas mudanças ao longo dos anos de acordo com o contexto econômico, político e social
do país. Inicialmente, a formação continuada consistia no desenvolvimento de “projetos de
treinamento, reciclagem, atualização ou mesmo adestramento”, passando a ser realizada,
posteriormente, por meio de “projetos de parceria entre formadores de professores
(geralmente professores universitários) e professores” (FERREIRA, 2008, p.32).
O primeiro modelo pressupunha que os professores não eram capazes de produzir
novos conhecimentos e se atualizar a partir da prática, necessitando, para isso, tomar
conhecimento de novos saberes curriculares produzidos por especialistas da área
educacional. Este modelo foi superado por se perceber que “os professores escolares
também produzem, a partir dos desafios da prática, saberes profissionais relevantes e
fundamentais” (FIORENTINI; NACARATO, 2005, p.8).
De acordo com Aragonez (2013, p. 172), a formação continuada vem se tornando a
“[...] principal ferramenta para a atualização de conceitos e para acompanhar a dinâmica social
que habilita o corpo docente a atualizar a leitura do mundo e suas transformações e a
harmonizar as práticas pedagógicas com o novo”. Dessa forma, a prática do professor poderá
estar em contínua reflexão e investigação por parte do professor. Nessa perspectiva,
Fiorentini e Nacarato (2005) afirmam que o professor é o agente reflexivo de sua prática
pedagógica e, com isso, o professor passa a buscar, individual e/ou coletivamente, os
recursos teóricos e práticos que o ajudem a compreender e a enfrentar as dificuldades do
trabalho docente.
Em relação à formação continuada dos profissionais da educação, a LDB estabelece
que esta formação deva ser garantida ao profissional “no seu local de trabalho ou em
instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos
superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação” (BRASIL, 2016, art.62A).
De acordo com Brasil (2015), a formação continuada
[...] compreende dimensões coletivas, organizacionais e profissionais, bem
como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, e envolve
atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos,
programas e ações para além da formação mínima exigida ao exercício do
magistério na educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão
sobre a prática educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico,
pedagógico, ético e político do profissional docente. Parágrafo único. A
formação continuada decorre de uma concepção de desenvolvimento
profissional dos profissionais do magistério [...]. (BRASIL, 2015, art.16°)
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São consideradas atividades de formação continuada, conforme descrito no art. 17°:
[...] atividades formativas e cursos de atualização, extensão,
aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado que agreguem
novos saberes e práticas, articulados às políticas e gestão da educação, à
área de atuação do profissional e às instituições de educação básica, em
suas diferentes etapas e modalidades da educação. (Idem, art. 17°).

Essas atividades ganham importância à medida que se torna necessário acompanhar
o “desenvolvimento associado ao conhecimento, à ciência e à tecnologia”, bem como o
contexto social em que se está inserido (BRASIL, 2015).
Ao se tratar da importância da escola na formação continuada dos professores
Nacarato (2005, p.176) afirma que
As pesquisas sobre formação de professores vêm apontando a importância
da escola e do trabalho coletivo/colaborativo como instâncias de
desenvolvimento profissional, uma vez que estas proporcionam aos
professores condições de formação permanente, troca de experiências,
busca de inovações e de soluções para problemas que emergem do cotidiano
escolar.

Além disso, ao se envolver na formação do professor, a escola deve promover as
qualidades docentes previstas na legislação, eventualmente já estimuladas na formação
inicial, de forma que estas qualidades “podem ser até mais eficazmente desenvolvidas no
próprio ambiente de trabalho, se esse for culturalmente ativo, socialmente solidário,
permanentemente cooperativo e aberto ao questionamento” (BRASIL, 2007, p.140).
A PPEMP, para atingir os objetivos iniciais, traz como uma das metas a “formação
continuada para os professores do Ensino Médio, com vistas à implantação e implementação
da reestruturação curricular, de 2012 a 2014” (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p.29). Esse
mesmo documento também afirma que a formação continuada de professores é de
fundamental importância na construção deste processo de reestruturação curricular, pois
[...] a construção desse currículo integrado supõe a quebra de paradigmas e
só poderá ocorrer pelo trabalho coletivo que integre os diferentes atores que
atuam nas escolas, nas instituições responsáveis pela formação de
professores e nos órgãos públicos responsáveis pela gestão. (RIO GRANDE
DO SUL, 2011, p.15).

Consoante ao que expõe Ponte (1999), é fundamental que os professores, para
apresentar competência e qualidade na sua prática docente, necessitam de uma formação
adequada para lecionar as disciplinas ou saberes que lhe são atribuídos. Isso não pode
ocorrer sem que exista “um conjunto básico de conhecimentos e capacidades profissionais
orientados para a sua prática lectiva”. (PONTE, 1999, p.1).
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4

METODOLOGIA

Esse capítulo está estruturado em duas seções, uma sobre os métodos que serão
utilizados para a realização da pesquisa e outra sobre os procedimentos metodológicos
adotados quanto à coleta de dados.

4.1

MÉTODOS DE PESQUISA

A pesquisa qualitativa está frequentemente associada ao fato de buscar compreender
fenômenos sob o ponto de vista dos participantes da situação estudada. Em relação à
pesquisa qualitativa e sua finalidade, Bauer e Gaskell (2012, p.68) afirmam que “a finalidade
real da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o
espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em questão”. Nesse
sentido, este trabalho de conclusão de curso caracteriza-se por ser uma pesquisa qualitativa,
pois busca dar voz a um grupo de professores de matemática, buscando conhecer suas
opiniões a respeito de sua própria formação para ministrar a disciplina de Seminário Integrado.
Para a execução deste trabalho, será utilizada a metodologia de pesquisa de campo,
que, segundo Fiorentini e Lorenzato (2006, p.106),
[...] é aquela modalidade de investigação na qual a coleta de dados é
realizada diretamente no local em que o problema ou fenômeno acontece e
pode dar-se por amostragem, entrevista, observação participante, pesquisaação, aplicação de questionário, teste etc.

Como

instrumento

de

coleta

de

dados,

utiliza-se

a

entrevista

individual

semiestruturada. Segundo Bauer e Gaskell (2012, p.65), a entrevista “fornece os dados
básicos para o desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores sociais e sua
situação”. Nessa perspectiva, pretende-se compreender a realidade sob o ponto de vista dos
participantes.
De acordo com Tardif (2011, p.230-240),
[...] toda pesquisa sobre o ensino tem, por conseguinte, o dever de registrar
o ponto de vista dos professores, [...] reconhecer que os professores de
profissão são sujeitos do conhecimento é reconhecer, ao mesmo tempo, que
deveriam ter o direito de dizer algo a respeito de sua própria formação
profissional.

Para isso, torna-se importante considerar também o contexto no qual estes
professores estão inseridos, motivo pelo qual, realiza-se um contato com a Coordenadoria
Regional da Educação e com os coordenadores pedagógicos das escolas.
Com base no exposto, convém esclarecer que neste trabalho de conclusão de curso
procura-se, então, analisar a percepção dos professores de matemática acerca de sua
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formação, seja ela inicial ou continuada, para o desenvolvimento do trabalho na disciplina
Seminário Integrado.

4.2

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A primeira ação realizada na pesquisa foi o contato com a 4ª Coordenadoria Regional
da Educação8 (4ª CRE) que, entre outros municípios, atende a cidade de Caxias do Sul, a fim
de solicitar a informação de quantos professores de matemática ministram a disciplina de
Seminário Integrado no período letivo vigente e, também, solicitar a autorização para que a
pesquisa fosse realizada. Esta autorização encontra-se no Anexo A.
Para responder ao questionamento inicial, a 4ª CRE informou o contato telefônico das
escolas estaduais de Ensino Médio Politécnico de Caxias do Sul. Após a realização dos
contatos com as escolas, foi contabilizado que o número total de professores de matemática
que ministram a disciplina de Seminário Integrado neste ano letivo é de 14 professores
distribuídos em 12 escolas da cidade. Esta informação foi confirmada pelo departamento de
pessoal da 4ª CRE em 13 de abril de 2016, conforme Anexo B.
Além disso, realizou-se um novo contato com a 4ª CRE solicitando o preenchimento
de um questionário sobre o Ensino Médio Politécnico e sobre a disciplina de Seminário
Integrado. Este instrumento teve por objetivo buscar informações sobre o processo de
implantação da PPEMP na cidade de Caxias do Sul, bem como buscar subsídios sobre os
princípios que fundamentam a disciplina de SI. Este questionário foi enviado em forma de
ofício (Apêndice A) e retornou respondido em julho de 2016, conforme Anexo C.
De posse da autorização para a realização da pesquisa nas escolas, contataram-se
os coordenadores pedagógicos das escolas para verificar a disponibilidade deles e dos
professores de matemática em participar das entrevistas e para agendá-las. A partir do
contato realizado, aceitaram participar da pesquisa 8 (oito) coordenadores pedagógicos e 9
(nove) professores de matemática.
As entrevistas seguiram um roteiro de questionamentos, foram gravadas, transcritas
na íntegra e, ao final da coleta dos dados, foi feita a devida análise. Vale ressaltar que antes
que as entrevistas fossem realizadas, foi lido um Termo de Consentimento (Apêndice D),
documento que o professor entrevistado deveria preencher seu nome, RG9 e ao final da folha
assinar.

8

A estrutura de gestão administrativa da rede pública estadual de ensino do Rio Grande do Sul se
organiza em torno de trinta regiões nomeadas como coordenadorias regionais de educação e estão
vinculados a mantenedora (SEDUC/RS).
9 Registro Geral ou Carteira de Identidade
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As entrevistas realizadas com os coordenadores pedagógicos das escolas, conforme
Apêndice B, tiveram por objetivo verificar quais são as orientações gerais a respeito da
disciplina de SI e, também, sobre a formação continuada dos professores que ministram esta
disciplina. Já as entrevistas com os professores de matemática (Apêndice C) tiveram por
objetivo verificar as suas opiniões a respeito de sua formação, tanto inicial quanto continuada,
para ministrar a disciplina de SI.
Para facilitar a nomenclatura nas análises posteriores, utilizaram-se siglas para
identificar as escolas estaduais e seus respectivos coordenadores pedagógicos e professores
de matemática que ministram SI, de acordo com a Tabela 2.
Tabela 2 – Nomenclatura dada aos participantes da pesquisa

Escola Estadual

Coordenador Pedagógico

Professor de matemática

E1

C1

P1

E2

C2

E3

C3

P4

E4

C4

P5

E5

C5

P6

E6

C6

P7

E7

C7

P8

E8

C8

P9

P2
P3

Fonte: Arquivo Pessoal

Após a transcrição das entrevistas, procedeu-se a análise dos dados coletados.
Inicialmente, elaborou-se uma matriz relacionando cada questão realizada com as respostas
obtidas. Posteriormente, essas respostas foram agrupadas por semelhança para, em seguida,
serem analisadas de acordo com os objetivos propostos nessa pesquisa. No próximo capítulo,
apresentam-se os resultados das análises realizadas.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo, serão apresentados os dados obtidos pela pesquisa, bem como as
reflexões feitas a partir das entrevistas realizadas. O capítulo encontra-se dividido em três
seções para que as análises possam ser realizadas de forma mais pontual para cada grupo
entrevistado: inicia-se com a apreciação do questionário enviado para a 4ª Coordenadoria
Regional da Educação e sua percepção acerca das questões elaboradas; em seguida, realizase um balanço das falas dos coordenadores pedagógicos das escolas; e, por fim, procede-se
a análise das colocações realizadas pelos professores de matemática ministrantes da
disciplina de SI entrevistados.

5.1

4ª COORDENADORIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

Com o intuito de buscar informações a respeito do processo de implantação da PPEMP
na Cidade de Caxias do Sul e, também, de quais são as orientações para ministrar as aulas
de SI elaborou-se um questionário ao setor responsável na 4ª CRE, conforme Apêndice A.
Em relação à primeira pergunta, “como ocorreu o processo de implantação do Ensino
Médio Politécnico na cidade de Caxias do Sul?”, o Departamento Pedagógico da 4ª CRE (DP
– 4ºCRE) explanou que o processo de implantação da PPEMP iniciou-se no segundo
semestre de 2011, com reuniões entre coordenadores pedagógicos para organização das
conferências solicitadas no documento base da proposta. Em seguida, realizou-se a Etapa
Escolar junto às escolas do município, bem como os membros da comunidade escolar,
culminando na conferência municipal, no final do mês de outubro e início do mês de novembro,
nos municípios de São Francisco, Canela, Gramado, Farroupilha, São Marcos, Antônio Prado
e Caxias do Sul. Após, ocorreu a conferência inter-regional com a participação de
representantes das Coordenadorias de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Vacaria, que
elegeram seus delegados para participar da conferência estadual que, por sua vez, concluiu
a discussão sobre a PPEMP.
De acordo com o exposto, verifica-se, portanto, que todas as etapas descritas para
elaboração da PPEMP foram executadas, possibilitando a discussão da proposta por todos
os membros da comunidade escolar.
A 4ª CRE complementou ainda que foram realizados alguns eventos tendo em vista a
implementação da PPEMP. Esses eventos estão listados na Tabela 3. A partir desses dados
observa-se que a meta estabelecida de “formação continuada para os professores do Ensino
Médio, com vistas à implantação e implementação da reestruturação curricular, de 2012 a
2014” (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p.29) foi cumprida dentro do período proposto. Além
disso, ainda informou que as mobilizações para formação continuada dos professores
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continuam a ocorrer até o momento da pesquisa e produção deste trabalho de conclusão de
curso, ou seja, até novembro de 2016.
Tabela 3 – Eventos e formações realizados com relação ao Ensino Médio Politécnico
2012
- Seminário promovido pela SEDUC em fevereiro com a participação da direção e coordenação das escolas de
Ensino Médio;
- Seminário Integrado de Ensino Médio do Politécnico (SIEMP) para os professores de SI;
- Formação sobre Avaliação para diretores, representação de professores e coordenação pedagógica;
- Formação sobre Regimento Escolar do Ensino Médio;
- Formações continuadas internas nas escolas para os professores do Ensino Médio Politécnico, com verbas
da SEDUC/RS;
- 1ª Roda de Conversa sobre Ensino Médio;
2013
- Orientações sobre Regimento Escolar do Ensino Médio Politécnico;
- Formação mensal com os coordenadores de escolas de Ensino Médio;
- Organização do Plano de Estudos do curso Ensino Médio Politécnico;
- Encontro Inter-regional do Ensino Médio Politécnico;
- Visita as escolas de Ensino Médio para orientações e apoio;
- Formações continuadas internas nas escolas para os professores do Ensino Médio Politécnico, com verbas
da SEDUC/RS;
- Formação: Ensino Médio Áreas de Conhecimento, com representação de professores em cada componente
curricular do Plano de Estudos;
- Início do Programa Ensino Médio Inovador com a adesão de 14 escolas da 4ª CRE;
- 2ª Roda de Conversa sobre Ensino Médio;
- Seminário Internacional de Educação: "concepções e sentidos da educação: pensamentos para uma nova
prática social cidadã”.
2014
- Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, com estudos semanais no interior das escolas;
- Organização do Plano de Estudos das escolas que ofertam Ensino Médio;
- Formações continuadas internas nas escolas para os professores do Ensino Médio Politécnico, com verbas
da SEDUC/RS;
- Adesão ao Programa Ensino Médio Inovador de todas as escolas de abrangência da 4ª CRE cadastradas no
Censo Escolar de 2013;
- Formação de professores para uso pedagógico de Laboratório Móvel;
- Formação Continuada para coordenadores/supervisores pedagógicos que atuam na Educação Básica e
Modalidades de Ensino;
- Projeto “Das ruas para as Escolas”;
- Formação de professores para uso pedagógico de Tablet Educacional nas escolas de Ensino Médio
Profissional;
- Formação de professores para uso pedagógico de Tablet Educacional para professores nomeados em 2014;
- II Seminário Internacional de Educação
- III Simpósio de Ensino de Ciências e Matemática da Serra Gaúcha – UCS.
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Continuação da Tabela 3
2015
- Formação continuada para coordenadores pedagógicos das escolas;
- IV Simpósio de Ensino de Ciências e Matemática da Serra Gaúcha e Rally Científico;
- 3ª Roda de Conversa Ensino Médio e 1ª Roda de Conversa Educação Básica;
- Formações promovidas pelo Núcleo de Tecnologia Educacional - SEDUC/RS
- Projeto Piloto "Trabalho Interdisciplinar em Área de Conhecimento";
- Curso de Formação com Coordenadores Pedagógicos e Orientadores do PACTO/2014;
2016
- Formação continuada para coordenadores pedagógicos das escolas;
- Formação em Área de Conhecimento para professores das escolas que ofertam Ensino Médio;
- Formações promovidas pelo Núcleo de Tecnologia Educacional - SEDUC/RS
- IV Simpósio de Ensino de Ciências e Matemática da Serra Gaúcha e Rally Científico;
- Formação "Ferramentas Tecnológicas no Processo de Aprendizagem";
- Parceria no projeto “As ciências na escola e sua contribuição para a educação cidadã;
- 4ª Roda de Conversa Ensino Médio e 2ª Roda de Conversa Educação Básica

Fonte: Arquivo Pessoal

Percebe-se, pela análise da Tabela 3, um evento de formação proporcionado
especificamente para o trabalho do professor na disciplina de SI, que ocorreu em 2012: o
“Seminário Integrado de Ensino Médio do Politécnico” (SIEMP). Em relação aos demais
eventos, não fica claro que as suas realizações tenham relação direta com o trabalho dos
professores de SI, embora tenham ocorrido vários eventos de formação para os professores
do Ensino Médio.
Para a pergunta “Qual foi o papel da mantenedora neste processo e quais foram as
orientações encaminhadas para as escolas?”, a resposta obtida foi com base no texto da
primeira pergunta, de modo a inferir-se que o papel da 4ª CRE foi de organizar as etapas do
processo de discussão da proposta na região, além de orientar as escolas e os profissionais
a respeito da PPEMP e promover alguns eventos com essa mesma finalidade.
Quanto à pergunta “Há algum estudo sobre a implantação do Ensino Médio em Caxias
do Sul?”, a Coordenadoria informou que não houve nenhum estudo específico sobre isso,
porém são realizadas “orientações, acompanhamentos, assessoramentos e estudos, tanto na
própria escola quanto na 4ª CRE” (Anexo C) a respeito do Ensino Médio.
Em relação à pergunta “Qual a ementa e os objetivos da disciplina Seminário
Integrado?” o DP – 4ª CRE respondeu que as escolas têm autonomia para elaborar suas
propostas de ensino com base em um modelo padrão fornecido pela SEDUC/RS, conforme
descrito a seguir:
Orientações Gerais sobre o Seminário Integrado; O Currículo Escolar e o
Projeto de Pesquisa; Iniciação Científica; Estruturação de Projetos vivenciais
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com origem em uma necessidade social e/ou uma situação problema de
interesse do aluno. Tipos e Construção de Instrumentos de Pesquisa;
Organização de Instrumento para a pesquisa sócioantropológica; Pesquisa
Bibliográfica e Pesquisa de Campo; Encaminhamento e Passos para
Elaboração de Projetos Pesquisa; Discussão e Levantamento de Temas Foco de Estudo; Organização de Roteiro e Plano de Trabalho; Formulação
de Hipótese e/ou Problemática; Organização de Relatórios; Suporte Teórico
para Organização e Apresentação de Eventos – Mostra Científica,
Apresentação Oral e Escrita das Produções, Painéis, Visitações, Bancas, etc.
Produção de artigos acadêmicos, revistas, jornais, blogs a partir das
pesquisas realizadas. Organização de Miniempresa, onde haja a produção
de artefatos (produtos), a comercialização e a conclusão dos mesmos.
Articulação dos conceitos estruturantes das diferentes áreas do
conhecimento com as temáticas em estudo nos Projetos Vivenciais. (ANEXO
C)

E complementa que o SI pode ser organizado de diferentes maneiras: por eixos
temáticos transversais, por linhas de pesquisa e por eixos produtivos, ficando a critério de a
escola definir qual organização seguir.
Ainda sobre a disciplina SI, o DP – 4ª CRE complementou a descrição da PPEMP no
que diz respeito aos objetivos da disciplina de SI, conforme descrito a seguir:
- Buscar a interdisciplinaridade e a contextualização. Assegurar a
transversalidade do conhecimento de diferentes componentes curriculares,
propiciando a interlocução entre os saberes e os diferentes campos do
conhecimento;
- Oportunizar ao aluno a construção de projetos de vida pessoais e coletivos
que garantam a compreensão da realidade a partir de sua construção
histórica possibilitando assim sua inserção social e produtiva como cidadão
autônomo;
- Organizar situações de aprendizagem nas quais os conceitos científicos que
compõe as áreas do conhecimento sejam tratados em diferentes contextos,
por exemplo, nas questões reais da vida do aluno, ou a fatos que o cercam e
lhe fazem sentido;
- Reconhecer nas tecnologias de informação e de comunicação
possibilidades de integração de diferentes linguagens, códigos e meios de
comunicação, bem como o modo como se relacionam com as demais
tecnologias;
- Reconhecer nos meios de comunicação formas e mecanismos para
divulgação da produção de conhecimento a partir dos estudos investigativos
realizados nos seminários vivenciais;
- Aprimorar a escrita e a produção textual tendo como instrumento a
organização de projetos de pesquisa e a construção dos relatórios
respeitando os requisitos básicos, como: capa, contracapa, justificativa,
objetivo, fundamentação teórica, metodologia, orçamento, conclusão e
referências;
- Enfatizar a importância dos valores humanos como respeito às pessoas,
que ocasionará um bom relacionamento, responsável pelo desenvolvimento
individual e social (educação integral voltada aos Direitos Humanos).
(ANEXO C)

Observa-se que os objetivos descritos pelo DP – 4ª CRE são mais específicos do que
os objetivos citados pelo documento-base da proposta que, nas palavras de Maia (2015,
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p.47), é “o enfoque crítico-investigativo, que assegure um processo de ensino e aprendizagem
contextualizado e interdisciplinar”, que conduzirá
[...] a articulação das áreas do conhecimento, a partir de experiências e
vivências, com o mundo do trabalho, a qual apresente opções e
possibilidades para posterior formação profissional nos diversos setores da
economia e do mundo do trabalho. (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p.24)

No tocante à pergunta “Os professores que ministram a disciplina Seminário Integrado
receberam alguma formação específica? Qual? Caso não seja necessária formação
específica, qual é a formação destes professores?”, o DP – 4ª CRE informou que as
formações específicas para os professores de SI foram por meio do SIEMP, no primeiro ano
da implantação, além de receberem formação no campo da avaliação emancipatória.
Também foi citada a formação inicial desses professores como integrantes da formação para
o SI, relacionando a pesquisa, a interdisciplinaridade e os projetos trabalhados na formação
inicial como fundamentos para a disciplina.
Concernente à questão “Quais as orientações da mantenedora em relação à formação
continuada dos professores atuantes no Ensino Médio Politécnico?”, a mantenedora elucidou
que ocorrem formações continuadas anuais para os coordenadores pedagógicos das escolas
com pauta na organização pedagógica, estrutural e organizacional do Ensino Médio
Politécnico e que a orientação é para que estas informações sejam replicadas em formações
a nível escolar. Também foi citado o programa do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio (PACTO)10 como auxiliar no processo de formação continuada dos professores
em relação as DCNEM e as verbas fornecidas pela Secretaria de Educação para a realização
das formações nas escolas e pelo Programa Ensino Médio Inovador para formação dos
professores.

10

O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PACTO) foi instituído pelo Ministério da
Educação, através da Portaria n° 1.140 de novembro de 2013, e ocorreu durante o ano de 2014, com
abrangência nacional. Ele teve como objetivo [...] promover a valorização da formação continuada dos
professores e coordenadores pedagógicos que atuam no Ensino Médio público, nas áreas rurais e
urbanas, em consonância com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional [...] e as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Ensino Médio. (BRASIL, 2013c, art.2°). De acordo com a Brasil (2013c),
puderam participar do programa todos os professores atuantes em sala de aula do Ensino Médio da
rede pública estadual que estivessem registrados no Censo Escolar de 2013. Segundo Brasil (2014), o
PACTO foi desenvolvido em duas etapas, nas quais foram trabalhados os temas:
- Etapa I: Ensino Médio e Formação Humana Integral; O Jovem como Sujeito do Ensino Médio;
O currículo do Ensino Médio, seus sujeitos e o desafio da formação humana integral; Áreas de
conhecimento e integração curricular; e, Organização e Gestão democrática da escola.
- Etapa II: Organização do Trabalho Pedagógico no Ensino Médio; Ciências Humanas; Ciências
da Natureza; Linguagens; e, Matemática.
Brasil (2014) explica ainda que, na primeira etapa, buscou-se promover o diálogo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, apontando as mudanças propostas bem como
as orientações para o trabalho docente; já a segunda etapa, pautou-se na organização do trabalho
pedagógico em cada área do conhecimento.
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Quanto ao item “A mantenedora mantém controle do repasse de verbas às escolas em
relação ao seu destino para a formação continuada dos professores?”, o DP – 4ª CRE
informou que as escolas realizam prestação de contas, além de receberem suporte
pedagógico na contratação da Instituição de Ensino Superior para as formações.
O último questionamento realizado foi: “Os projetos desenvolvidos na disciplina
Seminário Integrado foram socializados através de algum evento (seminários, congressos,
feiras, etc)? Quando e onde ocorreu?”. Feiras, seminários e simpósios nas escolas e em
outras instituições, além do evento “Roda de Conversa” promovido anualmente pela 4ª CRE,
foram os eventos relacionados na resposta dessa pergunta.

5.2

COORDENADORES PEDAGÓGICOS
As entrevistas com os coordenadores pedagógicos das escolas seguiram o roteiro de

questionamentos descritos no Apêndice B e tiveram por intuito verificar quais são as
orientações gerais a respeito da disciplina de SI e, também, sobre a formação continuada dos
professores que ministram esta disciplina. Inicialmente, realizaram-se perguntas para traçar o
perfil profissional dos oito coordenadores ou supervisores pedagógicos entrevistados, levando
em consideração o tempo de atuação no cargo. Os dados coletados podem ser observados
no Gráfico 2.
Gráfico 2 – Tempo de atuação na coordenação/ supervisão pedagógica
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Fonte: Arquivo pessoal

A partir do Gráfico 2, pode-se observar que apenas três coordenadores entrevistados
participaram do processo de implementação da proposta na escola, pois ela entrou em vigor
a partir de 2012, e que os demais coordenadores atuam há dois anos ou menos no cargo.
Em seguida, questionou-se aos coordenadores como a escola percebe a proposta do
Ensino Médio Politécnico e como ela pode ser observada no Projeto Político Pedagógico da
escola. Observou-se que apenas o coordenador C5 fez referência da PPEMP com o Projeto
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Político Pedagógico da escola em sua fala, sendo que os demais coordenadores apenas
elencaram algumas características da proposta. Destaca-se a fala deste coordenador, bem
como do coordenador C8:
C5: a escola sempre teve uma percepção que ele deveria ser um espaço de
tentativa de colocar na prática a interdisciplinaridade de fato, ou seja, de
realmente integrar todas as disciplinas. E a gente fez isso, pensou nisso
através da pesquisa, assim, introduzindo nos seminários o projeto de
pesquisa. Isso acabou entrando no nosso projeto pedagógico por esse viés,
então da pesquisa como princípio educativo.
C8: O que tem de inovação: o ensino politécnico, se trabalha por área de
conhecimento, as quatro áreas [...], uma grande dificuldade que se tem nas
escolas, no geral, é que se trabalhe interdisciplinarmente com as disciplinas.
Por quê? Por uma série de motivos, por professores não querer se adaptar,
por ainda ser uma coisa nova, sendo que faz bastante tempo que foi
implementada, e pela dificuldade que eles têm muitas vezes pela formação
acadêmica de trabalhar integralmente, assim as áreas[...].

Percebe-se na fala de C8 que ele considera que a escola tem dificuldade de trabalhar
a interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento, embora a interdisciplinaridade seja
uma das bases da PPEMP, conforme já descrito nesse texto, e, segundo Azevedo e Reis
(2013, p.40, apud MIRANDA, 2012, p. 118), “o trabalho interdisciplinar e contextualizado
requer participação, cooperação e interação entre os participantes”. Além disso, C8 cita que
um dos motivos apontados pela complexidade do trabalho interdisciplinar foi a falta de preparo
do professor na sua formação inicial. Já o coordenador C6, em sua resposta a esta pergunta,
fala sobre a falta de formação continuada para os professores, como se pode observar a no
comentário a seguir.
C6: [a proposta] mexe com as pessoas, incentiva o trabalho em grupo,
incentiva a autonomia do aluno em relação à pesquisa, é extremamente bom,
no papel. Na prática, [...] primeiro: falta de treinamento profissional pros
professores, às vezes é uma demanda que o professor não dá conta, não
porque ele não quer, por falta de oportunidade de qualificação. Quando eu
falo na falta de qualidade eu sempre gosto de ressaltar essa questão, não é
no final de semana, fora do horário de trabalho dele. É qualificação
profissional no horário de trabalho, tá. Muito pouco. Segundo item: a
resistência em se permitir integrar conteúdos, [...] é difícil tu sair dessa zona
de conforto, é difícil ter todos os professores das áreas pra poder fazer um
trabalho com maior qualidade.

O coordenador C1 expôs, também, que:
C1: a gente ainda está um pouco perdido nesse processo, porque ele é muito
bem escrito, ele é muito bem elaborado, na teoria. A prática ela se torna, às
vezes, muito confusa e esse apoio, ele veio como teoria [...] a prática está
acontecendo agora. Então tem muitos erros e muitos acertos [...]. Confuso
por não ter algo pronto que a gente tava já acostumado a ter: “faz isso”. Não,
é tudo uma inauguração, é tudo uma construção na escola.

Tanto na fala de C6, quanto na fala de C1, percebe-se que a escola ainda enfrenta
alguns obstáculos com relação à implementação da proposta, principalmente com relação ao
documento regulamentador da PPEMP e à prática. O que chama a atenção na fala do
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coordenador C1 é o fato de se ter dificuldade de trabalhar a PPEMP por ela não ter um modelo
pronto a ser seguido. Em se tratando de sala de aula, de fato não existe um modelo pronto a
ser seguido, pois, conforme afirma Nacarato (2005) o professor necessita constantemente de
adaptar, ajustar e replanejar sua prática docente de acordo com as condições impostas pelo
ambiente de trabalho.
Na pergunta seguinte, “Em relação à disciplina de Seminário Integrado, como a escola
percebe a proposta?”, todos os coordenadores pesquisados responderam que compreendem
o SI como “o espaço onde essa pesquisa é realizada mesmo” (C5). Porém, aproveitaram este
espaço para expressar as principais dificuldades encontradas de se trabalhar o SI da maneira
que prevê a PPEMP, como se pode verificar a seguir:
C2: Teoricamente funcionaria muito bem: teria uma pessoa, um professor,
que iria “puxar” a pesquisa, que é o professor de SI, teria o tempo destinado
a essa pesquisa, que seria as aulas de seminário integrado, e teria o auxílio
de todos os outros professores pra desenvolver essa pesquisa, cada um
contribui com o que é específico com seu componente ou da sua área e
conhecimento. Porém, a gente não consegue perceber isso na prática.
Acabou se tornando uma coisa que o professor de seminário, junto com uma
área de conhecimento, vai uma ou duas áreas [...] definem qual o tema ser
pesquisado e aí, então, o professor de seminário conduz a pesquisa. Um,
dois ou três professores auxiliam os alunos com o que é específico daqueles
componentes curriculares [...] e esses professores acabam avaliando o aluno
de acordo com o trabalho que ele desenvolveu no seminário integrado, tem
sido assim.

Na colocação do coordenador C2, verifica-se que a escola compreende a proposta do
SI, porém relaciona alguns problemas associados à disciplina e a forma que a escola
encontrou trabalhá-la. Além disso, o tema dos projetos é definido pela escola, de modo que
os alunos escolham um subtema do assunto definido de acordo com o seu interesse. Isso
concorda com o que expõe Ferreira (2013, p.195-196)
Conforme a proposta de reestruturação curricular da Seduc–RS
[SEDUC/RS], o coletivo dos professores participa do SI desde o início de sua
organização. Os temas, necessidades, dificuldades ou situação problema [...]
são foco de reuniões de planejamento e organização e transformam--se em
proposição de temáticas, sobre as quais os alunos farão escolhas para a
elaboração de seus projetos vivenciais.

Ainda com relação a essa pergunta, os demais coordenadores também tiveram o
mesmo posicionamento em relação às dificuldades de se ministrar o SI, dentre elas pode-se
destacar as falas a seguir, que relatam a falta de estrutura das escolas e as dificuldades
enfrentadas pelos professores:
C8: [...] quando chega na parte prática, as escolas são defrontadas com
vários problemas estruturais, porque não tem verba, entendeu, os
professores têm que tá se virando pra arrecadar material, boa vontade dos
professores existe, os alunos também gostam de trabalhar SI com a parte
prática. [...] Da parte do governo não existe apoio para isso [...], eu acho que
falta incentivo dos órgãos do estado, federal para que isso aconteça nas
escolas.
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C6: Há uma certa resistência em relação ao SI em vários momentos devido
ao excesso de trabalho que o SI bem-feito provoca. [...] Então é um trabalho
extremamente árduo assim para executar com qualidade o SI. Apesar
também a questões do SI, a grande dificuldade, na minha opinião, é que é
desumano tu orientar 10 trabalhos de pesquisa em cada turma. Tu entras no
terceiro ano com 30 alunos, grupos de 3 pessoas, 10 trabalhos de pesquisa
e tem 45 minutos para orientar 10 projetos de pesquisa. Desumano, falta
estrutura para o professor, quem pega SI muitas vezes têm que trabalhar final
de semana levar trabalho para casa, trabalhar em excesso se quiser fazer um
trabalho de orientação bem feito. [...] E é a maior dificuldade do seminário e
do politécnico particularmente.

Embora a PPEMP afirme que um dos pilares da qualidade educacional dependa da
reestruturação física das escolas públicas estaduais (RIO GRANDE DO SUL, 2011), não é o
que está sendo relatado pelo coordenador C8, pois o mesmo sinaliza a falta de apoio para
realizar os projetos desenvolvidos pelos alunos. Sobre a falta de infraestrutura, Garcia (2013,
p.57) explica:
Os recursos estruturais e tecnológicos dos quais as escolas dispõem são
insuficientes, dada a complexidade e a diversidade da formação que são
esperadas no Ensino Médio. Além disso, a simples presença desses recursos
não garante que eles estejam sendo bem utilizados e contribuindo para a
melhoria do ensino. De nada adiantam materiais e insumos físicos se
professor e escola não estão preparados para promover inovações
pedagógicas.

Além disso, o coordenador C6 expõe que há uma sobrecarga de trabalho para o
professor de SI que deseja realizar um trabalho em conformidade com os pressupostos que
embasam a PPEMP. Rio Grande do Sul (2011, p. 24) declara que
[...] deverá ser destinado um percentual da carga horária dos professores –
um de cada área do conhecimento, para ser utilizado no acompanhamento
do desenvolvimento dos projetos produzidos nos seminários integrados.

Porém, pelos relatos dos coordenadores entrevistados esse trabalho interdisciplinar
não está ocorrendo nas escolas, sobrecarregando o professor de SI. Sobre isso, Ferreira
(2013) afirma que a gestão da escola tem um papel fundamental para garantir o trabalho
coletivo dos professores e, ainda, complementa
A operacionalização de uma proposta com essa dimensão de envolvimento
do protagonismo dos professores necessita do tempo necessário e previsto
na carga horária do professor para os trabalhos coletivos de planejamento e
organização do trabalho docente, priorizando uma nova organização de
tempos e espaços para que a substancial ação educativa se efetive na sua
plenitude. (Idem, p.196).

Outras colocações realizadas pelos coordenadores são descritas a seguir.
C1: nós estamos a cada ano modificando aperfeiçoando e mudando esse
processo que foi jogado para as escolas sem nem um trabalho antes. Esse
que eu acho que foi o principal problema.
C2: Cada ano se faz um trabalho diferente tentando acertar e a gente tá vendo
assim pelo menos na realidade da nossa escola não tá evoluindo muito.
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C8: uma coisa que eu acho muito séria é que se faz e se implanta e depois
se procura ver os problemas, e são muitos e não poucos.

De acordo com o que declara C1, percebe-se o desconhecimento desse coordenador
sobre o processo de implantação da PPEMP. Um dos motivos para essa falta de
esclarecimento pode ser devido ao fato desse coordenador ter assumido este cargo após a
implementação da proposta, conforme vista no Gráfico 2.
Nas falas de C1 e C2, verifica-se que as escolas estão procurando adaptar o trabalho
desenvolvido no SI a cada ano com o intuito de aperfeiçoar a prática pedagógica. Como o DP
– 4ª CRE informou não realizar um estudo sistemático do processo de implantação do Ensino
Médio Politécnico nas escolas (Anexo C), e, consequentemente, da disciplina de SI, as
escolas trabalham na perspectiva de tentativa e erro, realizando análises e reflexões das
práticas já adotadas. Porém, Jélvez (2014) afirma que a SEDUC/RS acompanhou os
trabalhos desenvolvidos nas escolas em relação à inserção da pesquisa como princípio
educativo durante os anos de 2012 e 2013. Segundo ele, esse acompanhamento se efetivou
[...] por meio de relatos das assessorias referências do EMP, coordenações
pedagógicas e equipes diretivas das escolas das 30 Coordenadorias
Regionais de Educação (CRE), de cursos de formação e encontros de
reflexão com os professores mediadores do Seminário Integrado, de escutas
e de apresentações de pesquisas dos educandos nos seminários interregionais de educadores e professores articuladores de Seminário Integrado
em feiras e mostras de iniciação científica. (JÉLVEZ, 2014, p. 163).

Questionou-se aos coordenadores se existe algum critério de escolha do professor
que ministra as aulas de SI. Em relação à escolha do professor de SI, a texto base da PPEMP
não especifica nenhum critério. Porém, Jélvez (2014) esclarece que as escolhas realizadas
pelo coletivo de professores têm apresentado resultados mais satisfatórios e traça um perfil
ideal para o professor de SI:
[...] tem que ser um professor de uma das quatro áreas, com experiência ou
não em gestão de projetos de pesquisa, porque o mais importante consistiria
na sua capacidade de articular e facilitar as diversas ações necessárias à
implantação da pesquisa. Não é necessário ter pós-graduação para ser o
professor mediador, porque a responsabilidade pela pesquisa é de cada
professor e professora dos componentes curriculares das quatro áreas de
conhecimento. Outro elemento importante para a composição do perfil se
refere ao “querer” aprender a pesquisar e aprender e ensinar junto com
educandos. (JÉLVEZ, 2014, p.175)

Ao serem questionados, um coordenador pedagógico (C5) afirmou que a escolha é
feita de acordo com o perfil do professor, conforme descrito por Jélvez (2014) e complementa:
C5: foi orientado desde o início pela 4ª CRE, que o professor de SI fosse
indicação da gestão da escola de acordo com o perfil do professor para esse
caráter mais interdisciplinar e para pesquisa. De fato aqui a gestão sempre
definiu, convidando, né, os professores e estabeleceu seus nomes, então não
fica para a escolha de turma a cada ano e o preenchimento da carga horária
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[...], aqui na escola desde o primeiro ano a carga do SI já estava fechada
previamente pela gestão de acordo com esses critérios [...] e é um grande
diferencial, sem isso nada funcionaria.

Outro coordenador teve o seguinte posicionamento:
C2: Teve uma proposta inicial aonde teríamos que ter [...] professor de
seminário que era da área de humanas, da área da matemática, da ciências
da natureza e de linguagem. [...] nós tivemos aqui na escola a ter dois
professores diferentes trabalhando SI com a mesma turma, não deu muito
certo. Depois foi pedido que pelo menos professor de SI trabalhasse um
componente curricular com aquela turma e também o SI. E e agora não é
mais necessário que o professor de SI trabalhe com outro componente
curricular com aquela turma. Então, até as orientações que vem da CRE e da
SEDUC elas são, assim, são momentâneas: se naquele momento
acreditasse que vai dar certo determinada proposta, determinada orientação,
se faz o teste, se não dá certo se troca [...]. No momento qualquer professor
de Ensino Médio pode escolher as turmas de SI independente de atuar com
componente curricular naquela turma ou não.

Observa-se, no comentário de C2, que a orientação recebida pela escola em relação
ao critério de escolha do professor de SI sofreu algumas alterações ao longo dos anos. Não
foi possível confirmar essas informações obtidas pelos coordenadores pedagógicos sobre a
escolha do professor para ministrar a disciplina de SI na 4ª CRE, porém, mesmo que exista a
orientação de que o professor tem que ter perfil para trabalhar com a interdisciplinaridade e
com a pesquisa, as orientações sobre os critérios de escolha destes professores estão
mudando com a prática ao longo do tempo.
Nas demais escolas, a escolha fica por conta do preenchimento da carga horária do
professor, conforme pode ser constatado e sintetizado nas falas a seguir:
C6: tem um critério de escolha de turma, que é nomeações e tempo de
serviço e que a um critério de escolha por primeiro, e eu tenho que respeitar
mesmo não concordando.
C1: Caso algum professor tenha interesse ele é direcionado, porém na
maioria das vezes ninguém quer, então, o professor que precisa completar a
carga horária fica com o SI.

A este respeito, Jélvez (2014, p.175) esclarece
[...] é importante que todos possam, além de traçar o perfil, indicar os
professores mediadores de SI e que não sejam aqueles que “sobram” nos
quadros de recursos humanos e que não têm as características do perfil
elaborado.

Ao indagar se foi incentivado ou promovido algum evento de formação para os
professores que atuam nos Seminários Integrados, 87,5 % dos coordenadores afirmaram que
sim, conforme se observa no Gráfico 3.
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Gráfico 3 – Resposta dos coordenadores pedagógicos sobre a pergunta: “Foi incentivado/promovido
algum evento de formação para os professores que atuam nos Seminários Integrados?”

12,5%

Sim
Não
87,5%

Fonte: Arquivo pessoal

Os eventos relacionados pelos coordenadores pedagógicos que responderam “sim”
na questão anterior podem ser observados no Gráfico 4, dando destaque ao Pacto pelo
Fortalecimento do Ensino Médio (PACTO), citado em 50% dos casos.
C5: no início teve da CRE e da NTE11 pra isso. Depois, no ano passado, ano
retrasado e, principalmente no de 2014, houve uma formação que não era
específica para o SI, mas todos os professores do país, que foi o pacto pelo
fortalecimento para o Ensino Médio.
Gráfico 4 – Eventos de formação relacionados pelos coordenadores pedagógicos
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PACTO
50,0%

Outro

37,5%
Não sabe informar

Fonte: Arquivo pessoal

Com exceção dos coordenadores C3, C7 e C8, os demais coordenadores pedagógicos
assumiram o cargo após o ano de 2014, e, consequentemente, após o início da implantação
da PPEMP. Isso pode justificar o fato do PACTO ter sido a formação mais citada pelos
entrevistados.
Maia (2014, p.7) expõe que o PACTO foi lançado
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[...] na tentativa de fortalecer o Ensino Médio e de melhorar os indicadores
educacionais, além de proporcionar uma formação adicional aos professores
e coordenadores pedagógicos [...], promover, ainda, a valorização dos
professores da rede pública estadual do Ensino Médio e abrir o debate para
uma reflexão sobre o currículo, a identidade do Ensino Médio e como estão
sendo implementadas as mudanças nos respectivos estados da federação.

Ainda em relação ao PACTO, um dos coordenadores afirmou que acredita que bolsa
de estudos fornecida durante a formação foi que incentivou os professores.
C2: tem aquele professor que inicialmente buscou pela formação pra
trabalhar com o Ensino Médio politécnico, mas eu penso que foi fundamental
o incentivo da bolsa ali para os professores terem realizado essa formação.
Mas foi uma coisa que ficou ali não teve continuidade, infelizmente ficou no
decorrer daquele ano, e assim depois disso não foi mais oferecido.

Outro coordenador destaca também
C6: O Pacto do Ensino Médio, sim, mas esse é um exemplo claro da não
continuidade da profissionalização profissional, de como a educação não é
levada a sério. [...] o Pacto foi satisfatório nessa qualificação profissional,
algum curso da secretaria também foi importante, o que eu ressalto é que
deve haver com maior frequência.

Apesar de não ter sido uma formação específica para o Ensino Médio Politécnico, o
PACTO contribuiu positivamente na formação dos professores, conforme observado na fala
de C6. Entretanto, foi possível notar a insatisfação dos coordenadores C2 e C6 em relação à
falta de programas de formação de caráter contínuo. Maia (2015, p.103) também relatou esse
mesmo posicionamento com relação ao PACTO, citando que ele
[...] veio para ajudar, informar, trazer conhecimento, mas, em contrapartida,
esses conhecimentos, de alguma forma, não são todos aproveitados pela
falta de continuidade, pela falta de tempo para melhor desenvolvê-los e fazer
uso.

Sobre a formação continuada, Aragonez (2013, p. 172) declara que ela vem se
tornando a “principal ferramenta para a atualização de conceitos e para acompanhar a
dinâmica social que habilita o corpo docente a atualizar a leitura do mundo e suas
transformações e a harmonizar as práticas pedagógicas com o novo”.
Mosna (2013, p. 233) explica que a formação continuada é de responsabilidade do
poder público e que os estados “precisam ter políticas adequadas de formação continuada e
de acompanhamento e assessoramento direto às escolas”. A mesma autora, em outra obra,
afirma que o sucesso dessa política governamental implantada no Rio Grande do Sul depende
também da formação dos professores e afirma que, por meio do Decreto n° 48.620/11, as
escolas recebem verbas adicionais a fim de
[...] trazer pesquisadores das instituições formadoras para realizar as
discussões que entendam ser necessárias para qualificar seu processo de
ensino-aprendizagem, e uma política de modernização tecnológica e
qualificação física das escolas para garantir a estrutura e equipamentos que
a escola contemporânea requer. (MOSNA, 2014, p.221)
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Ao serem questionados sobre como ocorre a disseminação das informações que
envolvem os Seminários Integrados no interior da escola, os coordenadores foram unânimes
ao afirmar que ocorrem em reuniões pedagógicas realizadas com frequência mensal. Essas
reuniões não são específicas para SI, de modo que apenas um coordenador informou que
sua escola optou por separar um tempo dessas reuniões especificamente para discussões do
SI, quando possível:
C6: [...] muitas vezes na reunião pedagógica a gente divide, SI separa para a
gente ter tempo de conversa. Mas isso também é importantíssimo, mas
precisa de tempo, qualificação de tempo, e muitas vezes a gente não tem
tempo para as duas coisas.

Esse comentário retoma a questão da sobrecarga de trabalho para o professor de SI
devido à falta de colaboração dos demais colegas professores, dificultando o planejamento
do trabalho interdisciplinar previsto para a disciplina.
O coordenador C2 considerou, também que
Além dessa reunião [pedagógica], os professores têm a hora atividade que é
um terço da carga horária, então alguns professores se juntam nesse tempo
e planejam juntos, discutem algumas coisas, outros professores não eles não
planejam junto com os colegas, eles conduzem como eles acham que tem
que ser, mas a verdade é que o tempo existe tá sendo bem aproveitado por
alguns e outros não. E a escola ao menos que obrigue e que dê faltas para
os professores [...] não tá conseguindo chamá-los [...], tá complicado.

Ao encerrarem-se as perguntas orientadoras da entrevista, abriu-se espaço para que
os coordenadores fizessem considerações que eles julgassem relevantes e de colaboração
para com a pesquisa.
C2: necessita, sim, continuar na formação de “profes” e que ela consiga ser
realmente implantada na prática como ela consta lá no papel, porque ela é
uma proposta interessante, só que no momento a gente não conseguiu
acertar ela dentro das escolas.
C5: Eu gostaria que tivesse mais investimento nesse sentido, de formação,
de tempo, para que isso não se perca.

Dos três coordenadores que fizeram contribuições, dois citaram a questão da
necessidade de formação dos professores, tanto de SI, quanto das demais disciplinas, em
prol de um trabalho realmente interdisciplinar conforme consta na PPEMP. Essas questões
evidenciadas vieram a somar, pois estavam diretamente relacionadas ao foco da pesquisa
desenvolvida.
Dois coordenadores também afirmaram que a PPEMP foi implantada de maneira muito
rápida, sem que houvesse um preparo dos profissionais para se adaptarem a ela.
C7: A ideia é boa, porém ela não teve um preparo, ela vai melhorar com
certeza.
C2: A proposta é muito boa, porém ela foi implantada meio de supetão.
Porque é obvio que ela melhorou os índices porque a forma de avaliação
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mudou: são feitas muitas, muitas recuperações, então os índices de
aprovação melhoraram bastante.

Cabe ressaltar em relação ao coordenador C7, que o mesmo participou da
implantação da proposta na escola desde seu início em 2012. Na última contribuição (C2),
percebe-se que o coordenador pedagógico se encontra informado das consequências
estatísticas da implantação na PPEMP, relacionando o aumento do índice de aprovação com
a forma de avaliação estabelecida, conforme pode ser observado nos dados a seguir.
Os dados estatísticos do Censo Escolar da Educação Básica dos anos de 2009 a
201512 estão dispostos nos Gráfico 5 e Gráfico 6 de modo que os dados do Gráfico 5 referemse aos dados das escolas públicas estaduais de todo o estado do Rio Grande do Sul,
enquanto que os dados do Gráfico 6 referem-se aos dados das escolas públicas estaduais da
cidade de Caxias do Sul.
Gráfico 5 – Índices de aprovação, de reprovação e de abandono no Rio Grande do Sul de 2009 a
2015
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Fonte: MEC/INEP - Censo Escolar da Educação Básica de 2009 a 2015

Observa-se em nível de estado, que o índice de aprovação continuou aumentando
após a implantação da PPEMP em 2012. Além disso, a taxa de reprovações também
continuou diminuindo após 2012, sofrendo uma pequena alta em 2014 e em 2015. A taxa de
abandono subiu de 11,4% em 2011 para 11.7% em 2012, porém foi reduzida nos anos
subsequentes. Considerando que em 2014 todas as fases da implementação da proposta
estavam concluídas (primeiros, segundos e terceiros anos do Ensino Médio), esses dados
revelam que houve um aumento significativo nos índices de aprovação de 66,3% em 2011
para 73,8% e 2014 e uma redução na taxa de reprovações de 22,3% em 2011 para 17,2%
em 2014. Se comparado ao ano seguinte, 2015, apenas o índice de abandono sofreu melhora.

12

Fonte primária: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, portal
Educacenso, disponível em: http://censobasico.inep.gov.br/censobasico/#/. Acesso em outubro de
2016.
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Entretanto, esses dados mostram que a PPEMP contribuiu para a melhoria dos índices
estaduais.
Gráfico 6– Índices de aprovação, de reprovação e de abandono em Caxias do Sul de 2009 a 2015
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Em relação à Caxias do Sul, verifica-se um aumento progressivo das aprovações a
partir de 2011, passando de 60,1% em 2011 para 68,1% em 2014, tendo, porém, uma
pequena queda para 67,1 % em 2015. A taxa de reprovações reduziu consideravelmente de
2011 para 2012, se manteve praticamente constante até 2014 e, em 2015, teve uma pequena
alta para 23,1 %. Em relação ao índice de abandono, este aumentou de 9,4 % em 2011 para
12,0% em 2012, retornando para 9,4 % em 2014 e permanecendo em 9,8 % em 2015.
Observa-se que esses índices melhoraram a partir de 2012, se comparados com os dados
anteriores.
Um dos coordenadores também expressou seu desejo de que o trabalho com a
pesquisa tivesse continuidade, mesmo que houvesse alguma mudança nas políticas
governamentais:
C5: [...] a pesquisa como princípio educativo se mostrou bastante importante,
participativo. Eu acho que perder isso seria uma pena, até porque é um
processo longo, difícil, no início foi muito mais difícil, agora que você percebe,
né, que a coisa está amadurecendo não seria interessante abandoná-la, acho
que tem mais coisa pra experimentar ai.

Segundo Silva (2013) a pesquisa como um princípio educativo torna-se importante,
pois instiga o aluno a pesquisar e a compreender o mundo que o cerca, possibilitando seu
desenvolvimento intelectual na (re)construção de conhecimentos.

5.3

PROFESSORES DE MATEMÁTICA
As entrevistas com os professores de matemática foram realizadas com base nos

questionamentos descritos no Apêndice C e tiveram por objetivo verificar as suas opiniões a
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respeito de sua formação, tanto inicial quanto continuada, para ministrar a disciplina de SI.
Inicialmente, propuseram-se perguntas aos professores de matemática que ministram SI a fim
de traçar um perfil profissional desses professores. Os questionamentos envolveram
perguntas relacionadas à formação acadêmica dos professores, ano de conclusão da
formação inicial, tempo de atuação como professor de matemática e na disciplina de SI.
Dos nove professores de matemática entrevistados, um possuía graduação em
Licenciatura Plena em Matemática com Habilitação em Física (P8), seis possuíam como
formação acadêmica inicial o curso de Licenciatura Plena em Matemática, enquanto os outros
dois (P2 e P9) ainda estavam cursando este mesmo curso de graduação, sendo que um deles
(P9) já possuía graduação de Bacharelado em Administração de Empresas. Dentre os
professores já graduados, um (P3) cursava pós-graduação em Metodologia do Ensino da
Matemática e Física e, também, Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática,
outro (P8) cursou pós-graduação em Metodologia do Ensino da Matemática e o outro (P1)
estava frequentando o curso de pós-graduação em Educação Bilíngue para Surdos.
O Gráfico 7 relaciona o tempo de conclusão da formação acadêmica inicial e o tempo
de atuação na docência com a matemática dos professores entrevistados.

Tempo (anos)

Gráfico 7 – Tempo de conclusão da formação inicial e tempo de docência em matemática dos
professores de matemática
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Verifica-se através do Gráfico 7 que o professor com maior tempo de docência em
matemática e também com maior tempo de formação inicial é P8, enquanto que P2 e P9 são
os professores que ainda não concluíram sua graduação no curso de licenciatura em
matemática e também com menor tempo de docência em matemática.
Os dados referentes ao tempo de docência na disciplina de SI podem ser verificados
no Gráfico 8.
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Gráfico 8 – Tempo de docência na disciplina de SI dos professores de matemática
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Observa-se que quatro dos nove professores entrevistados atuam há um ano ou
menos na disciplina de SI, enquanto que o mesmo número de professores atua há, pelo
menos, dois anos e meio com o SI. Além disso, o professor P3 atuou no SI desde o início da
implantação da PPEMP. Já o professor P5 afirmou ter ministrado aulas de SI já em 2012,
porém foi deslocado dessa disciplina por dois anos, totalizando assim em torno de três anos
e meio de docência com SI.
A pergunta seguinte diz respeito ao julgamento dos professores sobre ministrar a
disciplina de SI e suas considerações sobre a disciplina. As considerações mais relevantes
de cada professor são apresentadas nos blocos a seguir.
P1: Eu não me sinto muito apta tá.
P8: A gente tem pouca informação [...] tem alguns professores que tem,
assim, conhecimento “amplo”. [...] No momento que tu tens que fazer um
outro conhecimento, abranger outro conhecimento pro aluno, fora da tua
área, fica complicado.

A respeito desses posicionamentos, tanto o professor P1 como o professor P8
demonstraram insegurança para trabalhar com o SI, porém apenas P8 fez relação dessa
insegurança com a falta de informação recebida. Esse comportamento também foi observado
na pesquisa desenvolvida por Silva (2012) sobre a percepção dos professores de matemática
em relação às reformas curriculares do Ensino Médio, nas quais também se baseia a PPEMP,
relatando que os professores
[...] sentem-se “perdidos”, isolados, inseguros pela falta de informação e até
mesmo pela formação deficitária inicial e continuada. A solidão é uma
característica bem evidenciada, através de alguns discursos, mostrando a
necessidade de uma interação entre quem propõe as propostas e quem tem
a missão de executá-las. (SILVA, 2012, p.10).

Além disso, Silva (2012) argumenta que a insegurança sentida pelos professores
possa estar relacionada ao fato desses professores não terem participado da elaboração da
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proposta de reformulação curricular e de não terem refletido sobre as mudanças ocorridas,
seguindo apenas as informações que lhes são transmitidas. No caso desses dois professores,
P1 e P8, constatou-se que eles atuam há menos de um ano com a disciplina de SI, de modo
que o apontamento realizado por Silva (2012) parece concordar com a situação observada.
Embora a pesquisa de Silva (2014) tenha abordado o contexto de reformas educacionais de
âmbito nacional, o trabalho foi desenvolvido no estado do Rio Grande do Sul, no mesmo
período de implantação da PPEMP, de modo que essas considerações realizadas se tornam
pertinentes para essa pesquisa.
Outros professores declararam:
P3: [...] eu adoro trabalhar com SI, mas no início é claro eu tive que procurar
muita coisa porque a minha formação não me respaldava muito. A gente tem
dificuldade de trabalhar porque o sistema não funciona exatamente como
deveria funcionar né. Mas se os professores fossem mais engajados na
proposta com certeza a gente conseguiria fazer um trabalho melhor.
P5: Eu acho bem válido. [...] Mas na realidade da escola, é difícil trabalhar
com SI, até porque os alunos não entendem o propósito do SI e, também, até
os colegas, os professores não entendem a proposta do SI. A gente trabalha
com a ideia de integrar tudo e na verdade a gente fica sozinho, a gente se
isola, ninguém quer participar.

Pode-se perceber nas falas de P3 e P5 a falta de apoio por parte dos demais
professores das outras áreas do conhecimento. Essa situação foi caracterizada pela ausência
de comprometimento para com a proposta da disciplina (P3), também, pela insuficiência de
entendimento dos objetivos da disciplina pelos demais professores (P5). Por estes
professores estar a mais tempo trabalhando com o SI, suas considerações podem dar uma
perspectiva da importância do trabalho em equipe para o desenvolvimento dos projetos nestas
escolas.
Sobre a falta de entendimento da proposta por parte dos professores, conforme
relatado por P5, Leite (2014) em sua pesquisa também observou este fato, registrando que a
falta de embasamento teórico dos professores sobre os pressupostos da PPEMP acarreta em
insegurança em sala de aula e descontentamento para com a proposta.
Os demais professores tiveram os seguintes julgamentos:
P2: Acho que pra trabalhar com SI é preciso ter um acordo entre os
professores pra trabalhar sempre na mesma linha, pois SI não dá pra se
trabalhar assim do nada sem ter uma base, um conhecimento. Até porque
hoje para tu parar e ficar debatendo uma aula toda [...] tu precisas tá toda vez
trazendo alguma coisa que entreta eles [os alunos].
P4: [...] eu gosto de seminário, mas eu acredito que ainda tenho que aprender
muito ainda pra engrenar bem nessa parte, porque ele é, uma disciplina que
é nova tanto para os alunos quanto para os professores.
P6: [...] é mais complicado do que é para a área de humanas por exemplo,
porque [...] tu precisas trabalhar não só a exata, como a gente é formada pra
trabalhar, a gente tem que trabalhar mais o relacionamento dele, mais o
pensar dele, desenvolver a pesquisa com ele.
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P7: Exige muito do professor, mas eu acho muito interessante porque tu
consegues trabalhar em equipe com eles (alunos).
P9: Na realidade eu não gosto. Acabei sendo designado pela escola pra
lecionar a disciplina, mas não que eu tenha procurado, não que eu tenha...pra
cumprir a carga horária...eu não gosto, pelo que eu entendo, é uma disciplina
que visa a interdisciplinaridade, eu tento fazer ela de maneira parcial, mas
sempre buscando o lado mais matemático, esse olhar mais matemático da
gente.

Dessas falas, salienta-se que o professor P2 descreve ser muito importante a
realização de um planejamento em conjunto com os professores de SI para que se realize um
trabalho padronizado. Maia (2015, p.111) em sua pesquisa observou que alguns professores
se sentem “despreparados ou têm dificuldades no que diz respeito ao planejamento do SI,
pois a lógica da [PPEMP] ultrapassa a ideia de currículo tradicional e torna necessário
pesquisar, criar, inventar, estudar e reinventar-se em suas práticas pedagógicas”. Já o
professor P6 comparou o trabalho de SI do professor de matemática com os professores de
outras áreas do conhecimento, afirmando acreditar ser mais difícil para o professor de
matemática em virtude de sua formação inicial.
Dos professores entrevistados, apenas P9 declarou não gostar de ministrar SI,
deixando transparecer que foi designado pela escola para esta disciplina para cumprir sua
carga horária. Neste quesito, apenas quatro professores afirmaram gostar de dar aulas de SI
ou, pelo menos, acreditam que a proposta é válida e tem importância para os alunos.
Questionou-se os professores sobre qual o julgamento deles sobre a sua formação
inicial para ministrar a disciplina de SI, solicitando esclarecimentos sobre a resposta dada. A
maioria (66,7%) respondeu que a sua formação inicial não contribuiu para sua docência na
disciplina de SI, conforme constatado no Gráfico 9.
Gráfico 9 – Resposta dos professores frente à pergunta: “Qual é o seu julgamento sobre sua
formação inicial para ministrar a disciplina de Seminário Integrado?”
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Em resposta, alguns professores complementaram ainda que:
P6: na minha formação, eu não trabalhei com pesquisa [...] era
demonstrações mesmo, sem muita forma de pesquisar. Tanto que, pra mim,
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um projeto de pesquisa eu fui praticamente aprender sozinha, pra mim dar
aula de seminário.
P9: Eu acho que não teve nenhuma contribuição [...] não sei se há um aspecto
relevante assim a ponto de dizer: olha isso contribuiu muito.

Já os professores que afirmaram que sua formação inicial teve contribuição para sua
docência em SI, destacaram unanimemente que esse aporte dado foi em relação ao trabalho
com a pesquisa, alegando terem desenvolvido trabalhos envolvendo a pesquisa na
graduação.
P2: Ai o que que ela contribui... foi bom, mas eu tive que ir atrás de muito
mais coisa, atrás de pesquisa, saber de que maneira se abordar em sala de
aula.
P8: Eu tive na minha licenciatura, eu fiz duas disciplinas que exigiam muita
pesquisa, que eu trabalhei o método científico, acho que até me ajudou. Na
pós-graduação acho que foi onde eu mais consegui bagagem para o SI, na
pós.
P5: Na verdade eu trago alguns conhecimentos da faculdade, mas não tive
da direcionado a isso (SI). Então quando a gente tem que fazer o resultado
final do projeto que é, de repente, um relatório de pesquisa e tal eu busco na
minha graduação essas coisas, até porque a gente teve que fazer na
graduação. Mas a questão de como trabalhar (o SI) não tive nada na
graduação.

A fala dos professores direciona-se para o fato de não saberem como abordar a
pesquisa em sala de aula com os alunos. Cabe salientar aqui que os cursos de formação
inicial desses professores tiveram como princípio orientador o trabalho com a pesquisa,
conforme designado na legislação vigente na época.
III - a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma
vez que ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a
ação, como compreender o processo de construção do conhecimento.
(BRASIL, 2002, art. 3).

Ao serem questionados sobre o que sentiram falta na sua formação inicial para
trabalhar o SI, apenas oito professores relacionaram a falta de Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) e a falta de trabalho envolvendo a pesquisa. O Gráfico 10 expressa os
quantitativos de cada um dos dois tópicos apontados.
Apenas um professor (P9) declarou não acreditar que possa haver uma contribuição
significativa da formação inicial.
P9: não sei se uma contribuição ia ser relevante, porque pra mim ela é uma
disciplina bem, bem avulsa, bem difícil de trabalhar.

Um aspecto importante de ser ressaltado é que este professor (P9) ainda não concluiu
o curso de formação inicial.
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Gráfico 10 – Resposta dos professores de matemática sobre a pergunta: “Em que sua formação
inicial poderia ter contribuído para a docência em SI?”
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Algumas das justificativas citadas podem ser verificadas a seguir:
P3: na (nome da universidade) a gente não tinha ... a gente teve que escrever
poucos projetos, a gente não tem TCC. Então por esse lado ficou mais
complicado, então eu tive que buscar em outros lugares pra conseguir
completar essa lacuna que eu tinha.
P6: Eu não tinha visto (pesquisa) na faculdade, porque lá nós não temos TCC,
então eu não tive essa disciplina pra aprofundar meus conhecimentos lá.

Infere-se que alguns professores relacionam o TCC com a pesquisa científica, de
modo que julgam que se tivessem tido TCC teriam mais condições de trabalhar com o SI.
Albuquerque e Gontijo (2013, p. 83) defendem que
Um dos espaços privilegiados para o envolvimento do futuro professor em
atividades de pesquisa, experimentando todas as etapas do processo
investigativo, refere-se à oportunidade de elaborar, de forma autônoma, ainda
que sob a orientação de um professor experiente, um trabalho de final de
curso.

Entretanto, de acordo com Gatti e Nunes (2009, p. 101), “[...] nem todas as
instituições apresentam disciplinas relacionadas à “Pesquisa e TCC”, o que é preocupante”.
Quanto à pergunta “Você já participou de algum evento de formação sobre a
reestruturação do Ensino Médio? Em que momento ela ocorreu?”, as respostas podem ser
verificadas no Gráfico 11.
De acordo com os dados coletados, a maioria (55,6%) dos professores afirmou que já
participou de algum evento de formação sobre o Ensino Médio Politécnico. O PACTO foi a
formação mais citada, de modo que apenas um dos professores não fez menção a este evento
(P3), embora tenha declarado ter sido orientadora de estudos na escola durante a realização
do PACTO, e citou a formação do SIEMP promovida pela 4ªCRE.
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Gráfico 11 – Resposta dos professores de matemática acerca da pergunta: “Você já participou de
algum evento de formação sobre a reestruturação do Ensino Médio?”
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O questionamento seguinte foi com relação à participação em eventos sobre o SI ou
sobre a utilização da pesquisa em sala de aula e as respostas apresentam-se no Gráfico 12.
Gráfico 12 – Resposta dos professores de matemática frente à pergunta: “Você já participou de
alguma formação sobre a disciplina de Seminário Integrado ou sobre o uso da pesquisa em sala de
aula?”
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Verifica-se que apenas 3 dos 9 professores (33,3%) afirmaram ter participado de
alguma formação sobre o SI. Em justificativa a resposta, relaciona-se as falas a seguir.
P2: eu fiz esse ano e ano passado também [...] o simpósio da matemática na
UCS, foi falado de alguns projetos que estavam ocorrendo na disciplina de SI
em outras escolas, então foi o momento que foi a troca de experiência e tudo
mais de projetos realizados no SI.
P3: eu fiz aquele que eles propuseram ali na coordenadoria o SIEMP, que foi
logo quando começou a reestruturação. [...] e a UCS geralmente oferece
alguns minicursos assim de pesquisa e tal e fiz um deles.
P4: Aqui na escola teve no início do ano uma palestra, de uma professora
que veio de Porto Alegre, que ela atuava, mas ela não era da área de
matemática, ela era de outra área, mas ela atuava com o seminário, foi só
assim que eu participei de relação a seminário.
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Na explicação de P4, é possível constatar que a escola promoveu um evento de
formação sobre SI, sob a forma de palestra. Nas demais justificativas, observa-se que os
professores participaram de eventos de formação promovidos por uma Instituição de Ensino
Superior em que foi tratado de temas sobre os projetos de pesquisa desenvolvidos na
disciplina de SI.
Das duas questões abordadas em relação aos eventos de formação, conclui-se que
apenas dois professores (P3 e P4) participaram de eventos relacionados diretamente à SI
promovido (o SIEMP e uma palestra realizada pela escola), espaços nos quais possam ter
sido desenvolvidas discussões sobre os objetivos e propósitos da disciplina. Os demais
eventos relacionados versaram apresentações de trabalhos sobre o SI, com o intuito de
divulgação dos projetos desenvolvidos na disciplina, conforme observado na fala de P2.
Sobre a pergunta seguinte, “Como ocorre a disseminação (divulgação) das
informações e as discussões sobre a disciplina de Seminário Integrado na escola?”, todos os
professores afirmaram ser em reuniões pedagógicas, geralmente realizadas mensalmente.
Sobre essas discussões, alguns professores comentam que:
P3: Sim a gente se reúne, mas quem se “junta” são os “profes” de seminário
não são todos os professores. [...]. Nós temos as reuniões do Ensino Médio
também e, às vezes, são discutidas as questões relacionadas ao SI, mas as
reuniões algumas são especificas de SI.
P5: É nas reuniões pedagógicas, mas geralmente a reunião fica restrita entre
eu e os demais professores se SI, pra decidir o que vamos fazer. E os outros
acabam assinando embaixo, porque não querem se mover, né, a maioria, não
estou falando no geral, mas tem muitos professores que não querem se
envolver.

Mais uma vez evidencia-se a falta de apoio dos demais professores das outras
disciplinas nas discussões relativas aos trabalhos desenvolvidos na disciplina de SI,
contrariando a orientação da PPEMP e dificultando o trabalho interdisciplinar, pois Rio Grande
do Sul (2011, p.19) afirma que “o pressuposto básico da interdisciplinaridade se origina no
diálogo das disciplinas, no qual a comunicação é instrumento de interação com o objetivo de
desvelar a realidade”.
Ao ser interrogado o que os professores consideram essencial para ministrar a
disciplina de SI, 4 dos 9 professores responderam que o gosto pela pesquisa seria
fundamental, conforme pode ser constatado no Gráfico 13. Vale ressaltar que não foram
propostas opções de resposta a essa pergunta sendo, portanto, respostas de cunho livre.
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Gráfico 13 – Resposta dos professores de matemática acerca da pergunta: “O que você considera
essencial para ministrar a disciplina de Seminário Integrado?”
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Os professores ainda complementam:
P1: o mais importante é gostar de pesquisa, saber o que é pesquisa e gostar
de pesquisa...acho que sem isso não tem como tu dar uma aula de seminário.
P3: Boa vontade. Porque se tu tiveres boa vontade, tu vais buscar aquilo que
tu não sabes e não exigir só que o aluno faça grandes coisas.
P8: Iniciativa e buscar bastante. A iniciativa é importante porque tu tens que
trabalhar com temas de diversas áreas, tu precisas ter um olhar mais amplo
para as outras áreas do conhecimento.
P7: Cursos, fora.[...] eu acho que teria que ter uma prática, umas oficinas fora
para o professor ou até vim um especialista [...], um professor que se
dedicasse a orientar esses professores que não tem tanto conhecimento
nessa área

Pelas informações obtidas, pode-se traçar um perfil do professor de SI: um professor
que goste de trabalhar com pesquisa, que tenha iniciativa para buscar informações que não
conheça, que tenha flexibilidade no tratamento das situações de sala de aula, que reflita sobre
as práticas adotadas para garantir um melhor planejamento das aulas e que tenha
disponibilidade e interesse de participar de cursos de formação em diferentes áreas que
envolvem os estudos de SI.
O que chama a atenção é o fato de apenas um dos professores entrevistados citou a
falta de cursos de formação para o trabalho em SI (P7), sendo que este professor iniciou suas
atividades nessa disciplina recentemente, conforme Gráfico 8.
A última pergunta teve por intenção verificar se os professores, em algum momento
da sua atuação docente, já tenham orientado algum projeto envolvendo a Matemática. Dois
professores afirmaram já ter trabalhado com projetos:
P7: Já, mas no meu estágio. Eu queria fazer isso no seminário, mas eles [os
professores] dizem que não se encaixa, então não dá. Mas eu teria muita
vontade.
P9: inicialmente foi suscitado a possibilidade que fossem [projetos] com
temas livres, aí chegou num determinado momento, alguns grupos sequer se
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mexeram em ter tema, estavam com dificuldades e eu escolhi os temas [...]
estou orientando paralelamente projetos de matemática e projetos livre de
cunho livre. Particularmente estou gostando mais dos de matemática, onde a
gente tem conhecimento um pouquinho maior por assim dizer.

O professor P7 afirmou ter trabalhado com projetos de matemática apenas no Ensino
Fundamental, no período de seu estágio curricular. Já com o Ensino Médio, apenas um
professor (P9) declarou trabalhar com projetos na área da Matemática no SI, devido ao fato
de ter escolhido os temas dos projetos para os alunos trabalharem. A respeito do comentário
de P7, verifica-se, também, a falta de apoio dos outros professores em relação aos desejos
da professora de realizar uma atividade diferenciada envolvendo a Matemática. Além disso,
percebe-se que o único professor que está orientando trabalhos na área de matemática é o
professor que declarou não gostar de ministrar a disciplina de SI.
Outro professor declarou
P8: Já ajudei em alguns trabalhos envolvendo a parte de estatística,
organização e tabulação de dados (que os alunos tinham bastante
dificuldades), alguma coisa com cálculos em um trabalho que envolvia o
índice de massa corporal. Mas diretamente sobre matemática não,
infelizmente.

Na pesquisa de Cacuri (2012), também foi evidenciada a participação da Matemática
sob essa mesma perspectiva: “a participação da disciplina de Matemática [...] resumiu-se à
estatística e à análise de dados a partir de gráficos e tabelas”.
Após o término das perguntas, abriu-se espaço para comentários que os professores
considerassem pertinentes com o assunto pesquisado.
P3: [...] acho que ele [SI] é muito mal visto pelos professores, porque os
professores não entendem, não estudaram e não entendem a proposta, a
ideia. [...] tudo seria melhor se a gente [professores] estudasse um pouco
mais e a gente entendesse mais o que tá fazendo em sala de aula.

Por ser o professor que trabalha há mais tempo com o SI, a colocação deste professor
(P3) ganha importância e evidencia a falta de estudo e de compreensão da proposta da
disciplina de SI pelos demais professores, conduzindo-os a um o preconceito para com a
disciplina. De acordo com esse professor, isso poderia ser solucionado se os professores
estudassem e buscassem compreender “o que estão fazendo em sala de aula”.
Mais uma vez, retoma-se a necessidade dos momentos de formação continuada como
um dos recursos para o estudo e a reflexão sobre a prática docente cotidiana dos professores,
a fim de que, nas palavras de Fiorentini e Nacarato (2005, p. 9), “possam contribuir para a
compreensão e a construção coletiva de alternativas de solução dos problemas da prática
docente nas escolas”.
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A presente pesquisa almejou analisar como os professores de matemática, atuantes
na disciplina de Seminário Integrado da rede estadual de ensino de Caxias do Sul, percebem
sua formação para conduzir esta disciplina. A partir da explanação da literatura, buscou-se
compreender as mudanças ocorridas na rede estadual de Ensino Médio com a implantação
da PPEMP, com foco na disciplina de Seminário Integrado, bem como, abordar-se a respeito
da formação de professores para atuação nessa disciplina.
Com foco no trabalho com projetos de pesquisa, o professor de SI tem por atribuição
acompanhar o aluno e incentivá-lo à pesquisa, buscando conduzi-la sob um olhar crítico e
uma perspectiva interdisciplinar (MAIA, 2014). Nesse ponto, a formação do professor assume
um papel importante, pois é a partir dela que os professores desenvolverão seus saberes
profissionais (ALBUQUERQUE; GONTIJO, 2013).
Com base nos dados levantados, verificou-se que a maioria dos professores
entrevistados relatou que sua formação inicial não teve uma contribuição significativa para
sua docência na disciplina de SI. Considera-se importante tal constatação, pois grande parte
dos professores afirmou não ter desenvolvido trabalhos de pesquisa na graduação, assim
como, declarou não trabalhar com a pesquisa sobre a matemática no nível de educação
básico em sala de aula. Cabe salientar aqui que os cursos de formação inicial desses
professores tiveram como princípio orientador o trabalho com a pesquisa, conforme designado
na legislação vigente na época.
III - a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma
vez que ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a
ação, como compreender o processo de construção do conhecimento.
(BRASIL, 2002, art. 3°).

A mais recente Resolução sobre a formação de professores para a educação básica
(BRASIL, 2015) parece buscar suprir estas deficiências na formação inicial, relatadas pelos
docentes entrevistados, ao destacar que o futuro professor deverá estar apto, entre outros, a:
IV - dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens teórico
- metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e adequada às
diferentes fases do desenvolvimento humano.
XII - utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de
conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a
própria prática e a discussão e disseminação desses conhecimentos.
(BRASIL, 2015, art. 8°).

Desse modo, pode-se inferir que o professor de matemática formado em instituições
superiores com projeto de curso reformulado de acordo com as diretrizes estabelecidas em
Brasil (2015) possivelmente terá melhores condições de ministrar a disciplina de SI, em
concordância com os objetivos traçados na PPEMP, visto que a pesquisa e a
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interdisciplinaridade neste currículo de curso de licenciatura são mais desenvolvidas se
comparada à proposta da Resolução anterior. Esse perfil de egresso concorda com o papel
traçado por D’Ambrósio (2011, p. 80) para os futuros professores: “O novo papel do professor
será o de gerenciar, de facilitar o processo de aprendizagem e, naturalmente, de interagir com
o aluno na produção e crítica de novos conhecimentos”, superando o modelo do professor
como “fonte e transmissor de conhecimentos” (Idem, p.79).
Verificou-se, também, que o estado promoveu eventos de formação sobre a
reestruturação curricular do Ensino Médio Politécnico, tanto para a direção e coordenação
das escolas, quanto para os professores do Ensino Médio. O evento de formação mais citado
pelos coordenadores e pelos professores foi o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio,
porém, os professores que participaram destas formações afirmaram que mais eventos de
formação seriam importantes para desenvolver a proposta prevista para os Seminários
Integrados, principalmente com relação a como desenvolver a pesquisa em sala de aula com
os alunos.
O relato de eventos direcionados especificamente para as discussões sobre a
disciplina de SI, foco desta pesquisa, foram escassos, tanto por parte da 4ª CRE, quanto dos
coordenadores e dos professores de matemática. Apenas um professor entrevistado declarou
ter participado de um desses eventos de formação continuada, promovido pelos órgãos
estaduais, que ocorreu no início da implantação da PPEMP. Os demais eventos relacionados
à SI trataram-se de apresentações de trabalhos com o intuito de divulgação dos projetos
desenvolvidos na disciplina.
Constatou-se, ainda, que a maioria dos professores entrevistados atuava há menos
de dois anos com a disciplina de SI e, provavelmente por este motivo, não tenham participado
de nenhuma discussão sobre essa disciplina promovida no início do processo de implantação
da PPEMP. Esse fato pode ter ocasionado a falta de informação sobre a disciplina, relatada
por alguns professores e, também, a insegurança para ministrar as aulas, observada na fala
de outros docentes. A pesquisa de Silva (2012) oportunizou refletir que a insegurança sentida
pelos professores num contexto de reformas curriculares possa estar relacionada ao fato
desses professores não terem participado da elaboração da PPEMP e de não terem refletido
sobre as mudanças ocorridas, seguindo apenas as informações que lhes são transmitidas.
O que chamou a atenção durante as análises das entrevistas foi o fato de que apenas
um professor de matemática citou ser essencial a promoção de cursos de formação
específicos para os professores que ministram as aulas de SI, enquanto que os demais
professores citaram características específicas que o próprio professor de SI deveria ter.
Dentre as características elencadas, pode-se citar: um professor que goste de trabalhar com
pesquisa, que tenha iniciativa para buscar informações que não conheça, tenha flexibilidade
no tratamento e condução das situações de sala de aula, que reflita sobre as práticas
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adotadas para garantir um melhor planejamento das aulas e que tenha disponibilidade e
interesse de participar de cursos de formação em diferentes áreas que envolvem os estudos
de SI. Estas características do professor de SI concordam com o perfil exposto por Ferreira
(2014).
Durante o desenvolvimento da pesquisa, identificou-se certa resistência por parte dos
demais professores das escolas a respeito do trabalho interdisciplinar, de modo que os
docentes entrevistados declaram que os demais professores não procuram se envolver na
elaboração dos projetos de pesquisa desenvolvidos. Isso também foi exposto e considerado
por alguns coordenadores pedagógicos como uma das maiores dificuldades no trabalho com
o SI. Seja por falta de tempo, seja por falta de vontade dos demais professores, o fato é que
os professores de matemática entrevistados sentem falta da participação das demais áreas
do conhecimento no desenvolvimento dos projetos. Isso acarreta prejuízos para com os
objetivos

da

própria

PPEMP,

pois

ela

afirma

que

“o

pressuposto

básico

da

interdisciplinaridade se origina no diálogo das disciplinas”, exigindo dos professores “uma
atitude que evidencie interesse por conhecer, compromisso com o aluno e ousadia para tentar
o novo em técnicas e procedimentos” (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p.19)
Por fim, percebeu-se que as orientações repassadas pelo Estado para a condução da
disciplina de SI não são bem compreendidas por algumas escolas e, também, têm sofrido
algumas modificações ao longo do percurso.
A título de conclusão, acredita-se que mais momentos de discussão sobre a proposta
da disciplina de SI devam ser promovidos na perspectiva de formação continuada para todos
os professores do Ensino Médio, seja pela escola, seja pelos órgãos governamentais, pois,
de acordo com Vasconcellos (2005), o professor precisa do referencial teórico para orientá-lo
no desenvolvimento da prática pedagógica. O autor acrescenta, ainda, que “o referencial
teórico pode desempenhar um papel importante, desde que dê conta da compreensão da
realidade que se trabalha [...] o referencial teórico é necessário para o professor para a
transformação da prática metodológica em sala de aula” (Idem, p. 15, grifo do autor). Nesse
sentido, os momentos de formações continuadas, em âmbito das mudanças curriculares
ocorridas, tornam-se importantes para que todos os professores tenham orientação adequada
para o desenvolvimento do seu trabalho docente de acordo com as diretrizes estabelecidas
na PPEMP, contribuindo para que os índices educacionais possam melhorar ainda mais.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ENVIADO PARA A 4ª CRE

73

74
APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA – COORDENADORES PEDAGÓGICOS

Roteiro de entrevista - Coordenadores Pedagógicos

Nome: __________________________________________________
Cargo/Função: ____________________________________________
Tempo de atuação no cargo: ____________
1. Como a escola percebe a proposta do Ensino Médio Politécnico? E como ela pode ser
observada no Projeto Político Pedagógico da escola?
2. Em relação à disciplina de Seminário Integrado, como a escola percebe a proposta?
3. Existe algum critério de escolha do professor que atuará no Seminário Integrado?
4. Foi incentivado/promovido algum evento de formação para os professores que atuam nos
Seminários Integrados?
5. Como ocorre a disseminação (divulgação) das informações que envolvem os Seminários
Integrados?
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA – PROFESSORES DE MATEMÁTICA

Roteiro de entrevista – professores de matemática

1. Qual é a sua formação acadêmica?
2. Em que ano concluiu sua formação acadêmica inicial?
3. Há quanto tempo atua como professor de matemática?
4. Há quanto tempo atua na disciplina de Seminário Integrado?
5. Qual é o seu julgamento sobre ministrar a disciplina de Seminário Integrado? Explique.
6. Qual é o seu julgamento sobre sua formação inicial para ministrar a disciplina de Seminário
Integrado?
7. Você já participou de algum evento de formação sobre a reestruturação do Ensino Médio?
Em que momento ela ocorreu?
8. Você já participou de alguma formação sobre a disciplina de Seminário Integrado ou sobre
o uso da pesquisa em sala de aula? Em que momento ela ocorreu?
9. Como ocorre a disseminação (divulgação) das informações e as discussões sobre a
disciplina de Seminário Integrado na escola?
10. O que você considera essencial para ministrar a disciplina de Seminário Integrado?
Explique.
11. Você já orientou algum projeto cuja temática envolvia Matemática? Como foi essa
experiência?
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO

Termo de Consentimento

Eu, ___________________________________________, R.G. _____________
declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da pesquisa do Trabalho de
Conclusão de Curso desenvolvido pela pesquisadora Eliara de Almeida Silva Aver, sob a
orientação da professora Drª. Kelen Berra de Mello, a qual poderei contatar pelo e-mail
kelen.mello@caxias .ifrs.edu.br.
Afirmo que aceitei participar da pesquisa por minha própria vontade, sem receber
qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de
colaborar para o sucesso da pesquisa.
Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linha
gerais, é de analisar como os professores de matemática atuantes na disciplina de
Seminário Integrado da rede estadual de ensino de Caxias do Sul percebem sua formação
para conduzir esta disciplina.
Fui também informado(a) de que os usos das informações por mim oferecidas
serão somente em situações acadêmicas (artigos científicos, palestras, seminários, etc),
sendo minha identidade preservada e meus dados pessoais identificados genericamente.
Minha colaboração se fará por meio de entrevista semiestruturada/ questionário
escrito. O acesso e /ou análise dos dados coletados se farão apenas pelo pesquisador e
/ou seu orientador. Não será atribuído nota ou conceito às respostas dadas. A minha
participação iniciará apenas a partir da entrega desse documento por mim assinado.
Estou ciente que, caso eu tenha dúvidas ou me sinta prejudicado(a), poderei
contatar a pesquisadora Eliara de Almeida Silva Aver no IFRS – Campus Caxias do Sul,
telefone: (54) 3204-2100 ou pelo e-mail: eliara.silva@caxias.ifrs.edu.br.
Atesto o recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento.
Caxias do Sul, ____ de _______________ de 2016.
Assinatura do participante: ______________________________________
Assinatura da pesquisadora:

Assinatura da orientadora:

_________________________
Eliara de Almeida Silva Aver

________________________
Drª. Kelen Berra de Mello
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DA 4ª CRE PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA
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ANEXO B – ESCOLAS ESTADUAIS INFORMADAS PELA 4ª CRE
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELA 4ª CRE
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